
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

Số:           /UBND-KGVX 
V/v khẩn trương thực hiện  

một số biện pháp 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, ban ngành thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Trước tình hình dịch COVID-19 đang phức tạp và lây lan trong cộng đồng 

tại các tỉnh, thành phố Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi… Trong khi đó, việc 

giao lưu đi lại giữa tỉnh Kon Tum với các tỉnh có ca mắc COVID-19 trong cộng 

đồng khá thường xuyên và có phần thuận lợi nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào 

tỉnh ta tương đối cao. Nhằm chủ động phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị, địa phương: 

1. Tiếp tục chỉ đạo duy trì và thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống 

dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh, 

không lơ là, chủ quan để dịch bệnh xuất hiện và lây lan trong cộng đồng. 

2. Rà soát lại các cuộc họp, hội nghị, hoạt động tập trung đông người, nếu 

chưa thật sự cần thiết thì tạm dừng; trường hợp tổ chức thì phải đảm bảo nghiêm 

công tác phòng, chống dịch (đo thân nhiệt, sắp xếp vị trí ngồi giãn cách theo quy 

định, đeo khẩu trang…) 

3. Tuyên truyền, vận đồng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và 

Nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch (thường xuyên rửa tay 

bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang khi ra đường, nơi công 

cộng…; không tụ tập đông người…) 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh nếu để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương và nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVXPTDL. 

 
 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Trần Thị Nga  
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