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CÔNG ĐIỆN

Về việc tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM điện:
- Bí thư các huyện ủy, thành ủy;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Trước tình hình, diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và tình trạng
người dân từ vùng dịch trở về các địa phương bằng các đường mòn, lối mở,
không qua Chốt kiểm soát liên ngành phòng chống dịch theo quy định.
Để ngăn chặn tình trạng trên, hạn chế dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn
tỉnh và lây lan trong cộng đồng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Bí thư
các huyện ủy, thành ủy và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
1. Tiếp tục chỉ đạo tăng cường hoạt động các Chốt liên ngành kiểm soát
dịch COVID-19 và Tổ công tác cộng đồng phòng chống dịch bệnh; thực hiện
quyết liệt các biện pháp kiểm tra, rà soát chặt chẽ, bám sát địa bàn, phát hiện kịp
thời tình trạng người dân vào địa bàn qua dường mòn, lối mở; kiên quyết không
để các trường hợp có yếu tố nguy cơ vào địa bàn mà không được hoặc chậm trễ
kiểm soát phòng chống dịch. Trường hợp phát hiện người dân vào địa bàn qua
dường mòn, lối mở thực hiện ngay việc đưa đi cách ly tập trung theo quy định.
2. Chủ động, tích cực và quyết liệt hơn trong việc chỉ đạo thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn; huy động cả hệ thống chính trị, đặc
biệt hệ thống giám sát, phát huy mạnh mẽ vai trò, trách nhiệm của Tổ công tác
cộng đồng phòng chống dịch bệnh, thực hiện tốt phương châm “đi từng ngõ, gõ
từng nhà, rà từng đối tượng”, quản lý chặt chẽ các hộ gia đình, nắm chắc
thông tin của từng người dân để phát hiện ngay những trường hợp có yếu tố
nguy cơ nhằm triển khai kịp thời các biện pháp phòng chống dịch./.
Nơi nhận:
- Như trên;

CHỦ TỊCH

- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- TVBCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh;
- CVP UBND tỉnh, PCVP phụ trách;
- Lưu VT, CTTĐT, KGVX.
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