ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
Số:1340 /UBND-KGVX
V/v tiếp tục tăng cường công tác
phòng, chống dịch bệnh COVID-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày 27 tháng 4 năm 2021 .

Kính gửi:
- Thủ trưởng các Sở, ban ngành, đơn vị;
- Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ1 tại cuộc họp Thường trực
Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu
cầu:
1. Các Sở, ban ngành, đơn vị, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
- Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09/CT-UBND
ngày 24 tháng 4 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường
thực hiện phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
- Chủ động phối hợp, cập nhật tình hình dịch bệnh, rà soát và tổ chức thực
hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa
bàn quản lý phù hợp với tình hình dịch bệnh và yêu cầu thực tế; không để bị động
trong các tình huống bùng phát dịch có thể xảy ra; bảo đảm chặt chẽ, đúng chức
năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, dễ thực hiện, dễ giám sát, dễ kiểm tra và rõ trách
nhiệm của tổ chức, cá nhân.
- Chỉ đạo hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người; trường hợp
cần thiết phải tổ chức thì cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện, hoạt động chịu
trách nhiệm về thực hiện nghiêm các yêu cầu, điều kiện, quy định về bảo đảm an
toàn phòng, chống dịch.
- Thực hiện nghiêm các yêu cầu về an toàn phòng chống dịch COVID-19;
thường xuyên tự kiểm tra, đánh giá và cập nhật kết quả thực hiện các yêu cầu, biện
pháp an toàn phòng chống dịch trên bản đồ phòng chống dịch COVID-19 theo
hướng dẫn của Bộ Y tế và các Bộ, ngành chủ quản.
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố báo cáo cấp uỷ cùng cấp
để thống nhất chỉ đạo và huy động cả hệ thống chính trị thực hiện nhiệm vụ phòng
chống dịch trên địa bàn; bảo đảm việc tuân thủ các quy định về phòng chống dịch
đối với tổ chức, cá nhân, việc thực hiện nghiêm yêu cầu yêu cầu thông điệp 5K của
Bộ Y tế, đặc biệt là việc thực hiện đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và bắt buộc nơi
công cộng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh2 và hướng dẫn của ngành Y tế3,
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nhất là tại các lễ hội, các hoạt động hiếu, hỉ, trên các phương tiện giao thông công
cộng…; trường hợp để xảy ra lây nhiễm dịch trong cộng đồng trên địa bàn thì tuỳ
mức độ sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo quy định. Các cơ quan chức năng
kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định.
2. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan và các địa phương tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch theo chỉ đạo, hướng dẫn
của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Văn bản số 1343/BVHTTDL-VHCS ngày
26 tháng 4 năm 20214. Đồng thời, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực
hiện đối với các nội dung vượt thẩm quyền.
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ, Ủy
ban nhân dân các huyện: Đăk Glei, Ngọc Hồi, Sa Thầy, Ia H’Drai
- Chủ động phối hợp, hợp tác chặt chẽ với các nước bạn để tăng cường công
tác tuần tra, kiểm soát hoạt động nhập cảnh qua đường bộ; kiên quyết kiểm soát,
ngăn chặn và xử lý nghiêm theo pháp luật hoạt động nhập cảnh trái phép.
- Tăng cường quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh của công dân Việt Nam,
nhà ngoại giao, nhà đầu tư, chuyên gia, kỹ thuật... theo đúng chỉ đạo, hướng dẫn
của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 và các Bộ, ngành liên
quan.
4. Về công tác cách ly: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên
phòng tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an tỉnh, Uỷ ban nhân
dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan Tiếp tục tăng cường giám sát,
kiểm tra việc tuân thủ các quy trình, thủ tục và quy định về cách ly bắt buộc tại các
khu cách ly tập trung, các cơ sở lưu trú, doanh nghiệp và theo dõi y tế sau cách ly.
5. Về công tác thông tin, tuyên truyền: Sở Thông tin và Truyền thông, Sở
Y tế, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Tiểu ban Tuyên truyền Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố tiếp tục truyền thông về đề cao cảnh giác với dịch bệnh, thực hiện việc
tiêm vắc xin phòng COVID-19, tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVXPTDL.
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CHỦ TỊCH

Lê Ngọc Tuấn

Phiếu báo số 1115/PB-KGVX ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Văn phòng UBND tỉnh.
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