
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

Số:         /UBND-KGVX 
V/v tiếp tục thực hiện công tác 

phòng chống dịch COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày     tháng    năm           . 

 

 
Kính gửi:    

- Các Sở, ngành, đơn vị liên quan; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam1, Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-192 và Thường trực Tỉnh ủy3 về công tác 

phòng, chống dịch COVID-19, Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Sở Y tế, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan 

- Thực hiện điều chỉnh thời gian cách ly tập trung, thời gian quản lý sau khi 

kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo 

của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-194. 

- Rà soát, đảm bảo các nguồn lực và cơ sở vật chất để có thể sẵn sàng khởi 

động lại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn ngay khi cần thiết; đồng thời đảm 

bảo cơ sở vật chất tại các khu cách ly tập trung hiện đang hoạt động nhằm giám sát 

chặt chẽ người được cách ly.  

- Yêu cầu, hướng dẫn người sau khi hoàn thành cách ly tập trung phải cam 

kết và thực hiện các nội dung theo quy định và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-195.  

- Cùng phối hợp tổ chức bàn giao người hoàn thành cách ly về địa phương, 

nơi lưu trú theo quy định. Nghiêm túc chấn chỉnh các nội dung chưa đảm bảo theo 

quy định về công tác tổ chức bàn giao, đưa đón và tiếp nhận người đã hoàn thành 

cách ly tập trung về nơi lưu trú6. 

2. Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan: Rà soát, đảm bảo sẵn sàng nguồn 

lực và cơ sở vật chất để có thể khởi động lại các Chốt kiểm tra và Tổ liên ngành 

kiểm tra phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn ngay khi cần thiết. 

3. Sở Thông tin và Truyền thông: Chủ trì, phối hợp, hướng dẫn các địa 

phương, đơn vị liên quan thực hiện việc khảo sát, kết nối các camera giám sát ở các 

                                           
1 Văn bản số 2948/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 5 năm 2021 
2 Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05 tháng 5 năm 2021 và Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05 tháng 5 năm 2021 
3 Văn bản số 998-CV/VPTU ngày 04 tháng 5 năm 2021 
4 Tại Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05 tháng 5 năm 2021. 
5 Tại Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05 tháng 5 năm 2021. 
6 Theo Văn bản số 425/CV-BCĐ ngày 19 tháng 01 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc hướng dẫn bàn giao, quản lý sau 

khi hoàn thành cách ly tập trung. 
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khu cách ly về hệ thống giám sát tập trung để giám sát người được cách ly thực 

hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định và hướng dẫn của 

Bộ Thông tin và Truyền thông7. Hoàn thành trước ngày 10 tháng 5 năm 2021. 

4. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp các địa phương, đơn vị có liên quan 

quản lý, giám sát việc thực hiện theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú của người sau 

cách ly tập trung. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống 

dịch COVID-19. 

5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tiếp tục triển khai thực hiện 

nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19. Tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức của Nhân dân trong việc 

thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc khi ra 

khỏi nhà và nơi công cộng. Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo 

quy định. 

6. Sở Y tế  

- Chủ trì, phối hợp với các địa phương, đơn vị có liên quan theo chức năng, 

nhiệm vụ triển khai thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung, quản lý sau khi kết 

thúc cách ly tập trung và xét nghiệm theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo quốc gia tại các 

Công điện nêu trên. Rà soát toàn bộ công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, 

trên cơ sở đó kịp thời đề xuất, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh 

chỉ đạo khắc phục các hạn chế, thiếu sót. 

- Tiếp nhận thông tin về các trường hợp vi phạm tại các cơ sở cách ly tập 

trung để nhắc nhở và xử lý kịp thời theo quy định. 

- Báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương, khen thưởng các đơn 

vị, cá nhân có thành tích, xem xét xử lý các cơ quan, cá nhân vi phạm quy định về 

cách ly tập trung. 

- Tiếp tục chủ trì, hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai tổ chức tiêm 

chủng sau khi được phân bổ vắc xin đợt tiếp theo đảm bảo tiến độ, an toàn theo quy 

định. 

Giao Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) tổng hợp, báo cáo kết 

quả công tác phòng, chống dịch về Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 

trước 16h00 hằng ngày./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Y tế (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVXPTDL. 
 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 
 

 

Y Ngọc  

                                           
7 Tại Văn bản số 1407/BTTTT-CVT ngày 06 tháng 5 năm 2021 
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