
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-KGVX 

V/v triển khai các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn thành 

phố Kon Tum 

Kon Tum, ngày     tháng     năm  

 

 

Kính gửi:  

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

 - Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum. 

 

Hiện nay, trên địa bàn thành phố Kon Tum đã phát hiện 07 ca COVID-19 

cộng đồng, tình hình dịch bệnh sẽ có chiều hướng diễn biến phức tạp nếu không 

truy vết triệt để các trường hợp F1, F2 trên địa bàn. Để đảm bảo công tác truy 

vết, kiểm soát dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Ủy ban nhân dân thành phố Kon Tum tổ chức quyết liệt, linh hoạt, hiệu 

quả các biện pháp kiểm soát dịch bệnh và quyết tâm không để dịch bệnh tiếp tục 

lây lan, bùng phát trên địa bàn thành phố Kon Tum, kể từ 17h00 ngày 24 tháng 

10 năm 2021 (đến khi có thông báo tiếp theo): 

- Tất cả người dân trên địa bàn thành phố bắt buộc đeo khẩu trang khi ra 

khỏi nhà và nơi công cộng (đeo khẩu trang che kín cả mũi và miệng đúng 

cách); thực hiện nghiêm yêu cầu phòng chống dịch 5K + vắc xin của Bộ Y tế, 

chú ý giữ khoảng cách tối thiểu 02m khi tiếp xúc; không tập trung quá 10 người 

tại nơi công cộng, ngoại trừ phạm vi công sở, bệnh viện. 

- Tạm dừng tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người (các lễ 

hội, chợ đêm, đám cưới, đám tiệc...), các hoạt động, nghi lễ tôn giáo, tín ngưỡng, 

thờ tự (khuyến khích sinh hoạt, lễ nghi tôn giáo hình thức trực tuyến). Tạm 

dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (như: Karaoke, 

vũ trường, bar, pub, massage, xông hơi, cơ sở làm đẹp, phẫu thuật thẩm mỹ, vật 

lý trị liệu); các cơ sở, điểm tham quan, du lịch, di tích; sân vận động; các điểm 

truy cập internet và cung cấp trò chơi điện tử công cộng; rạp chiếu phim; khu 

vui chơi, giải trí, bida, điểm hát với nhau…; các địa điểm tập luyện thể dục, thể 

thao theo hình thức tập trung đông người (gym, yoga, bóng đá, bóng chuyền, 

tennis, cầu lông, bể bơi, thể dục thẩm mỹ...); nhà hàng, nhà hàng tiệc cưới, nhà 

hàng khách sạn, trạm dừng chân (các trạm dừng chân ăn, uống, nghỉ); kinh 

doanh thức ăn, thức uống đường phố, vỉa hè… trên địa bàn thành phố. 

- Tạm dừng dạy học tập trung (chuyển sang dạy học trực tuyến trên toàn 

địa bàn thành phố Kon Tum) theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản 

số 3822/UBND-KGVX ngày 24 tháng 10 năm 2021. 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ khác được phép hoạt động nhưng phải thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, không tập trung đông 
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người, khuyến khích phương thức bán hàng trực tuyến, giao hàng tại nhà hoặc 

mua đem về. Đối với các cơ sở, các hộ gia đình kinh doanh dịch vụ ăn, uống 

phải đảm bảo khoảng cách giữa các bộ bàn ghế tối thiểu 02m, giãn cách khách 

tối thiểu 01m và giảm 50% số lượng khách hàng phục vụ tại cùng một thời điểm 

(số lượng khách hàng được tính theo số lượng đăng ký kinh doanh thuế). 

- Các khu công nghiệp, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà 

máy, xí nghiệp, bến xe, cơ sở kinh doanh dịch vụ, thương mại được tiếp tục hoạt 

động nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch cho công 

nhân, người lao động, khách hàng (bắt buộc triển khai yêu cầu 5K, chú ý phải tổ 

chức đo thân nhiệt và khai báo y tế bắt buộc). 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở phải có kế hoạch, phương 

án phòng, chống dịch COVID-19 tại đơn vị; thường xuyên đánh giá nguy cơ lây 

nhiễm COVID-19 cập nhật lên Bản đồ chống dịch; thực hiện nghiêm túc, chặt 

chẽ công tác phòng, chống dịch COVID-19; không tổ chức liên hoan, tiệc mừng; 

không tổ chức các sự kiện tập trung đông người khi không cần thiết; dừng ngay 

hoạt động nếu không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

2. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương phải chấp hành và thực hiện nghiêm các quy định, biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19; kỷ luật, kỷ cương hành chính. Trong đó, Thủ trưởng các 

cơ quan, đơn vị, tổ chức, cơ sở phải gương mẫu thực hiện và tổ chức triển khai 

nghiêm túc hướng dẫn phòng chống dịch tại Công văn số 3900/CV-BCĐ ngày 

19 tháng 8 năm 2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh1. 

3. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố 

Kon Tum: 

- Phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh khẩn trương, thần tốc tổ chức truy vết 

triệt để các trường hợp F1, F2 và áp dụng biện pháp xử lý y tế phù hợp. 

- Chỉ đạo chính quyền cấp xã huy động các lực lượng phối hợp với Tổ công 

tác cộng đồng phòng chống dịch COVID “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 

đối tượng” để phát hiện ngay các trường hợp F1, F2, F3 áp dụng các biện pháp 

xử lý ý tế kịp thời phù hợp. 

- Ban hành Phương án cách ly y tế vùng có dịch để tổ chức thực hiện 

nghiêm Quyết định thiết lập cách ly y tế vùng có dịch của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Sau khi tổ chức truy vết hoàn thành F1, F2, tình hình dịch bệnh cơ bản ổn 

định, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh để điều chỉnh các biện pháp hành hành chính 

trên địa bàn kịp thời ổn định đời sống nhân dân, kinh tế- xã hội. 

4. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Ủy ban nhân dân thành phố 

Kon Tum tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, chống dịch 

tại các chợ, trung tâm thương mại trên địa bàn thành phố; dừng hoạt động ngay đối 

với những chợ không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định. 

                                           
1 Công văn số 3900/CV-BCĐ ngày 19/8/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum về việc hướng dẫn phòng chống 

dịch tại cơ quan, đơn vị. 
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Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ Y tế (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh; 

- TT Huyện ủy, Thành ủy và UBND các 

huyện,Thành phố; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CTTĐT, KGVX.PTP. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
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