ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
Số: 408 /UBND-KGVX

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kon Tum, ngày15 tháng 02 năm 2022

V/v điều chỉnh hướng dẫn
tạm thời đi lại của người dân
theo cấp độ dịch COVID-19
(Văn bản số 115/UBND-KGVX)

Kính gửi:

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Nhằm đáp ứng phù hợp với tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh hiện
nay, Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh một số nội dung tại Văn bản số 115/UBNDKGVX ngày 13 tháng 01 năm 2022 về việc hướng dẫn tạm thời việc đi lại của
người dân theo cấp độ dịch COVID-19 (Văn bản số 115/UBND-KGVX), như sau:
1. Điều chỉnh nội dung “Thực hiện cách ly y tế tập trung 14 ngày kể từ
ngày về địa phương” tại tiết c điểm 1 và tiết c điểm 2 mục II Văn bản số
115/UBND-KGVX thành: “Thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày kể
từ ngày về địa phương”.
2. Tất cả chỉ định xét nghiệm RT-PCR áp dụng biện pháp phòng, chống dịch
COVID-19 cho việc đi lại của người dân đến/về từ các địa bàn có cấp độ dịch
khác nhau theo điểm 1 và 2 Mục II Văn bản số 115/UBND-KGVX được điều
chỉnh thành thực hiện bằng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 và áp dụng
tiêu chuẩn chẩn đoán theo định nghĩa ca bệnh xác định COVID-19 hiện hành.
3. Điều chỉnh điểm 9 Mục II Văn bản số 115/UBND-KGVX thành:
“Trường hợp đến/về địa bàn tỉnh từ các địa phương chưa công bố cập nhật cấp
độ dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và hướng dẫn hiện hành
của Bộ Y tế: Áp dụng biện pháp phòng, chống dịch như điểm 1 mục II Văn bản
số 115/UBND-KGVX”.
Báo các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Như trên;
- 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;
- CVP, các PCVP UBND tỉnh;
- Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; cơ quan ngành dọc;
- BQL cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; CDC Kon Tum;
- Lưu: VT, CTTĐT, KGVX.PTP.
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