
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH KON TUM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /UBND-KGVX Kon Tum, ngày     tháng     năm 
V/v triển khai các biện pháp cấp 

bách đáp ứng ca COVID-19                 

trong cộng đồng 

 

 

    Kính gửi: 

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

    - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn tổ chức thực hiện cách ly y 

tế vùng có dịch COVID-19”; Căn cứ Quyết định số 4800/QĐ-BYT ngày 12 

tháng 10 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời về 

chuyên môn y tế thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11 tháng 10 năm 

2021 của Chính phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 08 trường hợp mắc COVID-19 

trong cộng đồng (Đăk Hà 05 trường hợp; Tu Mơ Rông 03 trường hợp). Nhằm 

triển khai các biện pháp cấp bách đáp ứng với các trường hợp mắc bệnh, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Tổ chức khoanh vùng dịch tễ tạm thời diện rộng khu vực dân cư có ca 

bệnh để triển khai các biện pháp kiểm soát dịch bệnh. 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, Tu Mơ Rông, Đăk Tô, thành 

phố Kon Tum chịu trách nhiệm: 

- Chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các 

Sở, ngành, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức ngay công tác khoanh vùng 

dịch tễ tạm thời diện rộng. 

- Ngay sau khi có kết quả xét nghiệm diện rộng, khẩn trương xem xét 

quyết định và tổ chức thực hiện thiết lập cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 

(diện hẹp, nếu cần thiết); triển khai Phương án cách ly y tế vùng có dịch và áp 

dụng các biện pháp hành chính tương ứng phù hợp để phòng chống dịch 

COVID-19 theo thẩm quyền. 

3. Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, Tu 

Mơ Rông và các đơn vị, địa phương liên quan tập trung huy động nguồn lực để tổ 

chức lấy mẫu, xét nghiệm diện rộng cho khu vực dân cư được khoanh vùng dịch 

tễ để đánh giá tình hình dịch bệnh tại cộng đồng; tổ chức thần tốc truy vết, áp 

dụng biện pháp phòng chống dịch phù hợp, không bỏ sót các đối tượng tiếp xúc. 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xem xét tình hình thực tế để 
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chuẩn bị các điều kiện, kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Bệnh 

viện Dã chiến Quân - Dân y tại Trường Cao đẳng cộng đồng cơ sở 4 (Tổ 4, 

Phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum). 

4. Thủ trưởng các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức 

năng, nhiệm vụ, tập trung nguồn lực, triển khai ngay các nhiệm vụ được giao theo 

Quy chế làm việc và Phương án cách ly y tế vùng có dịch COVID-19 của Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh1; quyết tâm khống chế, kiểm soát dịch 

COVID-19, không để lây lan, bùng phát trên địa bàn tỉnh. 

5. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà, Tu Mơ Rông báo cáo, làm rõ 

trách nhiệm cá nhân, tổ chức để xảy ra các ca cộng đồng trên địa bàn huyện. 

Hoàn thành trước ngày 24 tháng 10 năm 2021. 

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

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các cơ quan giúp việc Tỉnh ủy; 

- Các Đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;  

- Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum; 

- Các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh; 

- Báo Kon Tum, Đài PT-TH tỉnh; Cổng TTĐT tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo và Trung tâm chỉ huy 

phòng chống dịch COVID-19 tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, CTTĐT, KGVX.PTP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
 

 

                                           
1 Quyết định số 2343/QĐ-BCĐ ngày 08 tháng 7 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum; 

Quyết định số 598/QĐ-BCĐ ngày 03 tháng 7 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh 

Kon Tum về việc ban hành Phương án cách ly y tế vùng có dịch COVID-19. 
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