
UBND TỈNH KON TUM 

BAN CHỈ ĐẠO  

PHÒNG CHỐNG DỊCH 

COVID-19 TỈNH KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:             /CV-BCĐ Kon Tum, ngày     tháng      năm 
V/v tiếp nhận, cách ly công dân  

tại các cơ sở cách ly tập trung 

của huyện, thành phố 

 

 

 

             Kính gửi:  

          - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

       - BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố. 
 

Qua xem xét nội dung kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Đăk Glei tại 

Báo cáo số 690/BC-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2020 về việc hỗ trợ giảm tải các 

cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn huyện; ý kiến của Sở Y tế tại Văn bản số 

3077/SYT-NVYD ngày 19 tháng 8 năm 2020, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Đăk 

Glei chủ động phân loại, liên hệ và vận chuyển các trường hợp cách ly tập trung 

quá tải của các huyện, thành phố khác về các cơ sở cách ly tập trung của huyện 

Ngọc Hồi. Nếu các cơ sở cách ly tập trung của huyện Ngọc Hồi quá tải thì tiếp tục 

chuyển đến các cơ sở cách ly tập trung lần lượt của huyện Đăk Tô, Đăk Hà. 

2. Ủy ban nhân dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các huyện 

Ngọc Hồi, Đăk Tô, Đăk Hà tiếp nhận các trường hợp cách ly tập trung quá tải từ 

huyện Đăk Glei chuyển đến, đảm bảo công tác cách ly an toàn, đúng quy định. 

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

thành phố tiếp tục rà soát, thành lập bổ sung các cơ sở cách ly tập trung để đảm bảo 

sẵn sàng tiếp nhận công dân, thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương và nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Y tế, Bộ CHQS tỉnh; 

- Các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh; 

- CVP, PVP UBND tỉnh phụ trách; 

- Lưu: BCĐ, KGVXPTDL. 

 

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Thị Nga 
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