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CÔNG ĐIỆN

Về việc hỗ trợ người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam
về/qua địa bàn tỉnh Kon Tum
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM điện:
- Giám đốc các Sở: Y tế, Giao thông vận tải;
- Giám đốc Công an tỉnh;
- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh;
- Bí thư các huyện ủy, thành ủy;
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Trong những ngày gần đây, người dân đang sinh sống, học tập và làm
việc tại các tỉnh, thành phố phía Nam tự phát về quê với số lượng rất lớn; trong
khi tình hình dịch bệnh ở các tỉnh, thành phố phía Nam mặc dù đã được kiểm
soát nhưng vẫn còn phức tạp do dịch bệnh đã lây lan sâu trong cộng đồng. Dự
báo trong thời gian tới nhu cầu người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam
về/qua địa bàn tỉnh vẫn còn tiếp diễn với số lượng và quy mô lớn, nguy cơ gia
tăng ca nhiễm COVID-19 tại tỉnh là rất cao. Trước tình hình đó, Chủ tịch Ủy
ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố: Theo chức năng, nhiệm vụ chủ động nắm tình hình
công dân từ vùng dịch tự phát về/qua địa bàn tỉnh để tổ chức đón, đưa công dân
về/qua địa phương đảm bảo an toàn, đúng quy định, không để dịch bệnh lây lan
trong cộng đồng.
2. Sở Y tế phối hợp với các lực lượng làm nhiệm vụ tại Chốt kiểm soát số
1 để phân loại ngay số người dân về tại tỉnh Kon Tum, chủ động thông báo bố
trí địa điểm cách ly cho các huyện, thành phố. Công an tỉnh bố trí xe ô tô dẫn
đoàn về địa điểm cách ly theo thông báo của Sở Y tế.
3. Đề nghị đồng chí Bí thư các Huyện ủy, Thành ủy; Chủ tịch Ủy ban
nhân dân, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện,
thành phố:
- Chuẩn bị ngay mọi điều kiện để tiếp nhận, bố trí người dân tại các cơ sở
cách ly đảm bảo khả năng thu dung ít nhất là 300 người đối với mỗi huyện và
500 người đối với thành phố Kon Tum( Như kế hoạch đã được giao).
- Chỉ đạo các Tổ cộng đồng phòng chống dịch COVID-19 tiếp tục phát
huy tích cực vai trò phòng, chống dịch bệnh và các tổ chức ở thôn (làng), khu
dân cư trong việc giám sát, kịp thời phát hiện các trường hợp ở vùng có dịch,
thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”, quản lý
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chặt chẽ các hộ gia đình, nắm chắc thông tin của từng người dân, giám sát chặt
chẽ dịch COVID-19 trên địa bàn, đảm bảo ngăn chặn và phát hiện kịp thời các
trường hợp về địa bàn từ vùng dịch để áp dụng ngay các biện pháp cách ly tập
trung, không để dịch lây lan trong cộng đồng.
- Các địa phương có người dân từ phía Nam di chuyển qua địa bàn, chỉ
đạo các lực lượng, các đội tình nguyện phối hợp với các cơ quan chức năng để
hỗ trợ nước uống, thực phẩm ... cho những người gặp khó khăn trong quá trình
di chuyển.
Bí thư huyện ủy, thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh nếu phát hiện muộn các trường hợp nguy cơ, các ca bệnh, để dịch bệnh lây
lan trong cộng đồng./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu VT, CTTĐT, KGVX. PTP.
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