
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 tạm dừng tiếp nhận công 

dân trở về từ các tỉnh, thành 

phố đang thực hiện giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

 
 

Kính gửi:  

 - Sở Y tế; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Hiện nay tình hình dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và các 

tỉnh, thành phố trong cả nước vẫn đang diễn biến phức tạp. Số người tự phát trở 

về địa bàn tỉnh tăng cao, trong đó có nhiều trường hợp dương tính với SARS-

CoV-2, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch ra cộng đồng và lây nhiễm chéo trong 

khu cách ly trên địa bàn tỉnh là rất cao; năng lực đáp ứng phòng chống dịch của 

tỉnh gặp nhiều khó khăn, rất dễ dẫn đến nguy cơ quá tải, không bảm bảo công 

tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh.  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ1, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh yêu cầu các sở, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn trương 

thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Kể từ 00 giờ 00 phút ngày 06 tháng 8 năm 2021, tạm dừng tiếp nhận 

công dân từ các tỉnh, thành phố, địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội 

theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tỉnh Kon Tum (trừ những 

người được chính quyền các tỉnh, thành phố nơi giãn cách xã hội và Uỷ ban 

nhân dân tỉnh cho phép về tỉnh). 

Đối với những công dân đã rời khỏi các tỉnh, thành phố đang giãn cách xã 

hội trước 00 giờ 00 phút ngày 06 tháng 8 năm 2021 về địa phương: Giao các 

huyện, thành phố trong tỉnh tổ chức đón, yêu cầu khai báo y tế, xét nghiệm, cách 

ly, giám sát y tế đúng quy định, tuyệt đối không để dịch lây lan trong cộng đồng. 

Đối với người dân của các tỉnh tự phát về từ vùng dịch đi qua địa bàn 

tỉnh: Các đơn vị, địa phương phối hợp thực hiện nghiêm việc đón, đưa và kiểm 

                                           
1Tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31 tháng 7 năm 2021 về phòng, chống dịch COVID-19. 



2 

 

 

soát, giám sát kỹ, không để người dân lưu lại tại tỉnh theo chỉ đạo của Ủy ban 

nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2706/UBND-KGVX ngày 04 tháng 8 năm 2021.  

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-

19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân 

tỉnh; giữ vững thành quả chống dịch, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan trong 

cộng đồng trên địa bàn tỉnh.  

3. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và 

Truyền thông chỉ đạo Báo Kon Tum, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ 

quan thông tin, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường thông tin về công tác phòng 

chống dịch COVID-19 nhằm tạo sự động thuận, chia sẻ trong Nhân dân và toàn 

xã hội. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên (t/h);  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (p/h); 

- TT các huyện ủy, thành ủy; 

- Báo Kon Tum (t/h); 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh (t/h); 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT,TTPVHCC. KGVX.NTMD 

 CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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