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Thực hiện Văn bản số 1022-CV/VPTU ngày 07-5-2021 của Văn phòng 

Tỉnh uỷ Kon Tum về việc hạn chế đi ra ngoài tỉnh trong thời điểm dịch bệnh 

Covid-19 đang diễn biến phức tạp.  

Để thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các đơn vị thuộc, 

trực thuộc Sở triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, của 

tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-191. Trong đó, thực hiện nghiêm 

Công văn số 627-CV/VPTU, ngày 03-02-2021 "về hạn chế đi công tác ngoài tỉnh 

trong thời gian dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp", quản lý chặt chẽ, 

yêu cầu công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị không đi 

ra ngoài tỉnh cho đến khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát.  

Trường hợp có công việc thực sự cấp bách cần đi ra ngoài tỉnh thì phải báo 

cáo và được cấp có thẩm quyền đồng ý2
; đồng thời thực hiện nghiêm quy định về 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 khi đi ra khỏi tỉnh và phải thực hiện cách ly 

theo quy định về công tác phòng,chống dịch khi trở về địa phương. 

2. Thủ trưởng các đơn vị thuộc, trực thuộc Sở chịu trách nhiệm trước đồng 

chí Giám đốc Sở trong công tác quản lý và việc chấp hành các quy định về phòng, 

                                                 
1 Văn bản của Chính phủ: Văn bản số 2948/VPCP-KGVX ngày 05 tháng 5 năm 20212; Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05 

tháng 5 năm 2021; Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05 tháng 5 năm 2021; Văn bản số 998-CV/VPTU ngày 04 tháng 5 năm 

2021;  Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05 tháng 5 năm 2021; Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05 tháng 5 năm 2021; 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. Văn bản của tỉnh: Chỉ thị 09/CT-UBND ngày 24.4.2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường thực 

hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; Công điện số 01/CĐ-CTUBND ngày 03.5.2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về 

việc chấn chỉnh công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1416/UBND-KGVX ngày 05.5.2021 về 

/việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch covid - 19 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 1428/UBND-KGVX ngày 06.5.2021 

của UBND tỉnh về việc tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19; Văn bản số 1728/SYT-NVYD ngày 01/5/2021 

của Sở Y tế về việc cập nhật cách ly y tế phòng chống dịch Covid -19 theo Cong văn số 399/SYT-NVTD; Thông báo số 201-

TB/TU ngày 07/5/2021 của Tỉnh uỷ Kon Tum, về việc kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tiếp tục đẩy mạnh công tác 

phòng chống dịch bệnh Covid-19; Văn bản số 1466/UBND-KGVX ngày 09/5/2021 của UBND tỉnh Kon Tum thống nhất cho 

học sinh, sinh viên, học viên dừng học tập trung tại các trường học để phòng, chống dịch COVID-19. 

2Các đồng chí Phó Giám đốc Sở, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc sở, công chức khối Văn phòng sở khi đi ngoài tỉnh phải 

được sự đồng ý của đồng chí Giám đốc Sở; cấp phó, công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị trực thuộc Sở khi 

đi ngoài tỉnh phải được sự đồng ý của Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc. 



2 

 

chống dịch bệnh Covid-19 của công chức, viên chức và người lao động tại cơ 

quan, đơn vị mình. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc 

- Lưu: VT, VP (Thanh). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tấn Liêm 
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