
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do – Hạnh phúc 

Số:             /UBND-KTTH Kon Tum, ngày     tháng     năm  
Về việc triển khai thực hiện 

kết luận của Thường trực Tỉnh 

ủy tại Thông báo số 327-

TB/TU ngày 18/10/2021 
   

Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum. 
 

Thực hiện Thông báo số 325-TB/TU ngày 18 tháng 10 năm 2021 về kết 

luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 15 tháng 10 năm 2021; Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Về công tác phòng chống dịch, bệnh Covid-19: 

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung 

ương, của tỉnh về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tuyệt đối không 

chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. 

- Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương: 

+ Khẩn trương tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hướng dẫn tạm 

thời đối với việc đi lại của người dân đến/về từ các vùng có cấp độ dịch khác 

nhau (đối với việc xét nghiệm, cách ly, theo dõi y tế; người nhập cảnh (bao gồm 

trẻ em chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin); người hoàn thành cách ly tập 

trung được di chuyển thuận lợi về nơi cư trú/lưu trú, làm việc để phục vụ khôi 

phục và phát triển sản xuất…) theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 

năm 2021 của Chính phủ và các hướng dẫn của Bộ Y tế về công tác phòng, 

chống dịch COVID-19.  

+ Tiếp tục rà soát, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập, kích hoạt các 

cơ sở cách ly tập trung, chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị để tổ chức 

cách ly, giám sát người về từ vùng có dịch và các trường hợp F1 (hạn chế việc 

sử dụng các trường học làm khu cách ly tập trung) theo ý kiến chỉ đạo của Ủy 

ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3646/UBND-KGVX ngày 11 tháng 10 năm 

2021 và Văn bản số 3704//UBND-KTTH ngày 14 tháng 10 năm 2021.   

2. Các sở, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân 

các huyện, thành phố, nhất là người đứng đầu tiếp tục nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và chịu trách nhiệm trước 

Ủy ban nhân dân tỉnh về những khuyết điểm, hạn chế đối với địa bàn, lĩnh vực 

phụ trách. Trong đó, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương phải thường 

xuyên phối hợp, hỗ trợ, chủ động, linh hoạt tháo gỡ những khó khăn, vướng 
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mắc, đồng hành cùng nhà đầu tư rút ngắn tối đa thời gian chuẩn bị một dự án 

đầu tư để thu hút và triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh. 

3. Về công tác tái canh trồng mới cây cao su trên địa bàn tỉnh: 

- Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Công ty TNHH 

MTV Cao su Kon Tum tiếp tục thực hiện nghiêm Công văn số 3588/UBND-

NNTN ngày 06 tháng 10 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác tái 

canh, trồng mới cây cao su trên địa bàn tỉnh.  

- Đối với tái canh cây cao su tại Nông trường Cao su Hòa Bình: 

+ Đề nghị Công ty TNHH MTV Cao su Kon Tum tạm dừng việc cưa cắt 

cây cao su tại lô 44, Nông trường Cao su Hòa Bình.  

+ Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum chỉ đạo Công an thành phố Kon 

Tum khẩn trương rà soát, bóc tách số đối tượng cầm đầu xúi giục người dân 

khiếu kiện để xử lý theo pháp luật. Đồng thời, phối hợp với Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam thành phố Kon Tum tuyên truyền, vận động, đảm bảo sự đồng 

thuận của Nhân dân trước khi thực hiện việc tái canh cây cao su, tuyệt đối không 

để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự.  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố phối hợp với Công ty TNHH 

MTV Cao su Kon Tum nghiên cứu xây dựng quy chế phối hợp giữa các nông 

trường cao su với các xã, phường, thị trấn để thực hiện việc tái canh cho phù 

hợp, hiệu quả. 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo để các đơn vị, địa phương biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP UBND tỉnh:  

 + CVP, các PCVP;  

 + Các phòng, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, KTTH.TK. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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