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CÔNG ĐIỆN
Về triển khai nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh Kon Tum
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM điện:
- Thủ trưởng các Sở, ban ngành thuộc tỉnh;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố;
Ngày 23 tháng 3 năm 2020, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) gây ra tỉnh Kon
Tum (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã họp đánh giá, rút kinh nghiệm, nhận định tình hình
và triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian tới
dưới sự chủ trì đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh, Trưởng ban Ban chỉ đạo.
Thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc
họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 (tại Thông báo số
122/TB-VPCP ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ), kết luận
của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày 24 tháng 3 năm 2020 và chỉ đạo
của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 1025-CV/TU ngày 24 tháng 3 năm
2020, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận và yêu cầu triển khai quyết liệt
các nhiệm vụ cấp bách nhằm phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Kon Tum như sau:
1. Biểu dương và ghi nhận tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức,
viên chức trong toàn tỉnh, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ngành y
tế, chiến sĩ, sĩ quan, quân nhân, đơn vị quân đội trên địa bàn tỉnh đã khắc phục
khó khăn tham gia làm tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn
tỉnh.
Mặc dù bước đầu triển khai nhiệm vụ còn nhiều hạn chế, lúng túng,
nhưng các lực lượng chức năng trên toàn tỉnh đã thể hiện quyết tâm cao, với tinh
thần “chống dịch như chống giặc” của Chính phủ đã đoàn kết, nhất trí trong tổ
chức thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, mang lại kết quả bước
đầu, góp phần ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
2. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã chuyển sang giai đoạn 3, đòi
hỏi tập trung cao độ, huy động mọi nguồn lực để tổ chức thực hiện nhiệm vụ.

Với ý nghĩa đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành và
toàn thể nhân dân từ tỉnh đến huyện, xã, thôn (làng), tổ dân phố, cộng đồng dân
cư và gia đình tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện quyết liệt, hiệu
quả hơn nữa các nhiệm vụ, biện pháp phòng, chống dịch; kiên trì, tập trung vào
các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách sau đây:
2.1. Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện
tốt phương châm 4 tại chỗ, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chuẩn bị tốt
nhất nhân lực và cơ sở vật chất, kiên quyết không để dịch bệnh phát sinh, bùng
phát trên địa bàn, bình tĩnh và có phương án kỹ lưỡng ứng phó trước mọi tình
huống, cấp độ khi phát sinh dịch bệnh; ưu tiên mọi điều kiện, nguồn lực để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đặc biệt, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy, cụ thể:
a) Tập trung phòng chống dịch bệnh kiên trì nguyên tắc: ngăn chặn, phát
hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch, điều trị khỏi. Ngăn chặn, hạn chế tối đa
các nguồn lây nhiễm, nhất là từ nước ngoài; phát hiện sớm các trường hợp
nhiễm bệnh, nghi nhiễm bệnh; điều tra dịch tễ, phân loại sàng lọc, cách ly chặt
chẽ; khoanh vùng, dập dịch; điều trị kịp thời, hiệu quả.
b) Tăng cường kiểm soát chặt chẽ người đến hoặc đi qua vùng, địa
phương có dịch đến địa bàn tỉnh, người qua lại khu vực biên giới, nhất là tình
hình, số lượng người nước ngoài và người Việt Nam nhập cảnh vào tỉnh Kon
Tum qua Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y và các cửa khẩu phụ, lối mở, đường bộ để
thực hiện các biện pháp kiểm soát dịch bệnh, tổ chức cách ly y tế... đảm bảo
theo đúng quy định.
Các chốt kiểm tra và Tổ liên ngành kiểm tra phòng chống dịch COVID-19
theo Kế hoạch số 911/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 thực hiện kịp thời
và nghiêm túc nhiệm vụ được giao, nhằm kịp thời kiểm soát và ngăn chặn, hạn
chế đến mức thấp nhất sự lây truyền, xâm nhập dịch bệnh vào địa bàn tỉnh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có địa bàn giáp ranh với
các tỉnh bạn chủ động rà soát, quyết định bố trí lực lượng để kiểm soát và thực
hiện các biện pháp y tế đối với người, phương tiện ra vào, địa bàn (ngoài các
chốt kiểm tra theo Kế hoạch số 911/KH-UBND ngày 24 tháng 3 năm 2020 của
Ủy ban nhân dân tỉnh).
c) Tiếp tục thực hiện nghiêm túc công tác tiếp nhận, cách ly những người
nhập cảnh vào tỉnh Kon Tum theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Kế
hoạch của Ban chỉ đạo tỉnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để lây lan dịch
bệnh đối với cán bộ, chiến sĩ, nhân viên trực tiếp làm nhiệm vụ; đảm bảo an
ninh, trật tự tại các điểm cách ly tập trung. Trong đó lưu ý không tiếp nhận hàng
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hóa, đồ dùng, nhu yếu phẩm của tổ chức, cá nhân tài trợ hoặc mang đến cho
người cách ly tại cơ sở cách ly tập trung.
Tiếp tục, khẩn trương rà soát, chuẩn bị kỹ các trung tâm, cơ sở cách ly
trên địa bàn (kể cả huy động các khách sạn, cơ sở lưu trú làm cơ sở cách ly tập
trung) để có phương án xử lý phù hợp nếu thời gian tới số lượng công dân Việt
Nam về nước với số lượng lớn.
d) Thực hiện tốt công tác khai báo và kiểm tra y tế ở cơ sở; phát huy vai
trò nòng cốt của các lực lượng quân đội, công an, y tế, chính quyền ở cơ sở, nhất
là tại các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố trong việc nắm tình hình, cách ly, kiểm
soát chặt chẽ người được cách ly. Xử lý nghiêm khắc các trường hợp không khai
báo, khai báo không đúng, không chấp hành cách ly theo đúng quy định, cần
thiết phải điều tra truy tố theo pháp luật.
đ) Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần thiết (như:
dịch vụ karaoke, mát xa, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim, sân vận động,…)
kể từ 17 giờ 00 phút ngày 25 tháng 3 năm 2020 cho đến khi có ý kiến chỉ đạo
tiếp theo của Ủy ban nhân dân tỉnh để hạn chế tối đa việc tụ tập đông người, trừ
các cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu. Hạn chế tối đa việc tập trung đông
người (trên 10 người) tại các đám cưới, đám hiếu… để phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 726/UBNDKGVX ngày 11 tháng 3 năm 2020.
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn cụ thể, kiểm tra việc tổ
chức thực hiện, đồng thời có biện pháp xử lý các trường hợp không chấp hành.
f) Đề nghị các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự tạm dừng tổ chức các
nghi lễ và sinh hoạt tôn giáo để phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Giao Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức thực
hiện.
2.2. Ngành Y tế các cấp tiếp tục rà soát, hoàn thiện các Phương án, kịch
bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác nhau, trình Ban chỉ đạo các cấp để tổ
chức thảo luận, cho ý kiến và phê duyệt chậm nhất trong ngày 27 tháng 3
năm 2020 để tổ thức triển khai thực hiện, đồng thời tổ chức diễn tập ngay sau
khi phê duyệt phương án. Quá trình xây dựng phương án, kịch bản cần chú ý:
Bảo đảm đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và
nhân lực để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình huống tiếp nhận, cách
ly số lượng lớn và trường hợp dịch phát sinh, bùng phát mạnh trên địa bàn,
không để bị động bất ngờ.
Dự lường hết các tình huống có thể xẩy ra, chuẩn bị khả năng xấu nhất để
có phương án xử lý tốt nhất, đảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế của địa
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phương, trong đó làm rõ trách nhiệm cơ quan chủ trì, cơ quan phối hợp giữa các
lực lượng: Y tế, Quân sự, Công an, Biên phòng và chính quyền địa phương; khi
phát sinh tình huống không xử lý được cần báo ngay cho Ban Chỉ đạo.
2.3. Công an tỉnh
a) Chỉ đạo lực lượng công an các cấp phối hợp với chính quyền địa
phương khẩn trương rà soát, lập danh sách tất cả người nước ngoài và công dân
Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh về nước hiện đang cư trú tại địa phương kể
từ ngày 7-3 đến 24 tháng 3 năm 2020, hoàn thành trước 12giờ00 ngày 25 tháng
3 năm 2020, trong đó chú ý rà soát từng đường phố, ngõ xóm, từng nhà, không
để sót người nhập cảnh theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ
trưởng Bộ Công an.
b) Sau khi tổng hợp danh sách, bàn giao cho Sở Y tế để quản lý chặt chẽ
và thực hiện các biện pháp cách ly, khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe để
xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh, nghi mắc bệnh, không để lây lan dịch
bệnh trong cộng đồng; đồng thời tiếp tục theo dõi, cập nhật hằng ngày các
trường hợp người nước ngoài và công dân Việt Nam đến cư trú tại địa phương,
báo cáo Ban chỉ đạo tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
2.4. Tăng cường công tác tuyên truyền, phải thay đổi hình thức và thống
nhất về nội dung (hạn chế đến những nơi đông người; những người trên 60 tuổi,
những người có bệnh nền, bệnh mãn tính không nên ra ngoài; mang khẩu trang;
ăn chín uống sôi, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm... và các biện pháp để nâng
cao sức khỏe bản thân...). Tuyên truyền phải đi đôi với kiểm tra việc triển khai
thực hiện của Nhân dân. Vận động Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy
tinh thần yêu nước, lòng nhân ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng,
chống dịch, ủng hộ các lực lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Các xã, phường, thị trấn phải phát huy vai trò lực lượng nòng cốt ở cơ sở
(Công an, quân sự, y tế, Mặt trận và các tổ chức đoàn thể) để triển khai tốt
nhiệm vụ được phân công dưới sự chỉ đạo của Trưởng Ban Chỉ đạo chống dịch
cấp xã.
2.5. Tiếp tục thực hiện tốt các hoạt động đối ngoại, ngoại giao, nhất là các
hoạt động ngoại giao với các tỉnh Nam Lào và Đông Bắc Campuchia. Thường
xuyên trao đổi kinh nghiệm, hợp tác trong công tác phòng, chống dịch bệnh;
thường xuyên thông tin cho các tỉnh giáp biên hiểu được các chủ trương, chính
sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh trong quá trình phòng, chống dịch bệnh.
Giao Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan các tỉnh bạn giáp biên
giới vận động người Việt Nam ở nước ngoài không dồn về nước như thời gian
qua, tuân thủ các quy định không di chuyển, phòng chống dịch của nước sở tại;
hướng dẫn, hỗ trợ, tổng hợp danh sách các trường hợp cụ thể cần về nước vì
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lý do đặc biệt cần thiết, nhất là đối với học sinh, sinh viên; phối hợp với thành
viên Ban chỉ đạo tỉnh trong công tác tiếp nhận, cách ly tập trung người nhập
cảnh về nước.
2.6. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tiếp
tục nghiên cứu, xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế, xã hội phù hợp với tình
hình dịch bệnh; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh sản xuất, kinh
doanh, nhất là các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, bảo đảm an sinh
xã hội, chăm lo cuộc sống của Nhân dân.
2.7. Kịp thời động viên, hỗ trợ những người tham gia phòng chống dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Giao Sở Nội vụ (Ban Thi đua – Khen thưởng tỉnh) chu trì, phối hợp với
Sở Y tế, Sở Tài chính tham mưu Ban chỉ đạo.
2.8. Người đứng đầu các cơ quan hành chính nhà nước các cấp từ tỉnh đến
xã, các đơn vị sự nghiệp công lập; các cơ quan ngành dọc, doanh nghiệp nhà
nước trên địa bàn tỉnh
a) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động triển khai các nhiệm vụ
phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Thường trực Tỉnh ủy,
Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-19, các Bộ ngành trung
ương và các nhiệm vụ tại Công điện này.
b) Trực tiếp chỉ đạo, tập trung ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; triển
khai xây dựng kế hoạch, kịch bản chống dịch ở các quy mô khác nhau thuộc
phạm vi quản lý và tại cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, chủ động, tích
cực triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, hạn chế tối đa tác động
tiêu cực của dịch bệnh đối với việc thực hiện mục tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh.
c) Người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương nào chủ quan, lơ là,
không chủ động thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao trong công tác phòng
chống dịch Covid-19 thuộc phạm vi quản lý, tùy theo tính chất, mức độ sẽ kiểm
điểm, xử lý nhiêm trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương
thuộc tỉnh quản lý.
3. Giao Giám đốc Sở Y tế
a) Tiếp tục phát huy vai trò của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo, tham
mưu kịp thời cho Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban chỉ đạo tỉnh
chỉ đạo kịp thời, hiệu quả, xử lý nhanh các tình huống phát sinh.
b) Tiếp nhận danh sách người nước ngoài và công dân Việt Nam từ nước
ngoài nhập cảnh về nước hiện đang cư trú tại địa phương do Công an tỉnh bàn
giao để quản lý và thực hiện các biện pháp cách ly, khai báo y tế, cập nhật tình
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hình sức khỏe để xử lý kịp thời các trường hợp mắc bệnh, nghi mắc bệnh, không
để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng (trừ các trường hợp cách ly tại cơ sỏ cách
ly tập trung).
c) Định kỳ hằng ngày (trước 11h00), tổng hợp tình hình, kết quả công tác
phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh, thay mặt Ban chỉ đạo tỉnh báo
cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
Tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường, có thể kéo dài, Chủ
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, ban ngành, địa phương cùng
đoàn kết, hỗ trợ, chia sẻ, cung cấp thông tin kịp thời, chính xác, cùng vượt qua
khó khăn, nỗ lực để kiềm chế và kiểm soát dịch bệnh Covid-19./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các cơ quan ngành dọc trên địa bàn tỉnh;
- Các doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các Thành viên BCĐ;
- CVP, PVP UBND tỉnh phụ trách;
- Lưu VT, KGVX1,4; các Phòng/đơn vị.

CHỦ TỊCH
Ký bởi: Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon
Tum
Thời gian ký: 25/03/2020 18:18:58

Nguyễn Văn Hòa
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