
UBND TỈNH KON TUM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ  

 
Số:           /BQLKKT-VP 

Về tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 trong tình hình mới 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Kon Tum, ngày        tháng       năm 

 

 

Kính gửi: Các Phòng, đơn vị trực thuộc BQLKKT tỉnh 

 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh COVID-19, để tiếp tục 

triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình 

hình mới, Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu: 

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc tiếp tục quán triệt đến toàn thể công chức, 

viên chức, người lao động thực hiện nghiêm túc các Văn bản chỉ đạo của Trung 

ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, hướng dẫn của ngành y tế và các cấp, ngành về công 

tác phòng, chống dịch COVID-191. Tuyên truyền, vận động người thân trong gia 

đình và nhân dân hạn chế tập trung đông người, giảm quy mô các lễ cưới hỏi, liên 

hoan… nhằm phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Tuyệt đối không được tuyên 

truyền, chia sẽ những thông tin không chính xác, sai sự thật về dịch bệnh, gây 

hoang mang trong dư luận.  

2. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm quy định 

5K của Bộ Y tế, yêu cầu đeo khẩu trang (cá nhân tự trang bị) khi ra khỏi nhà và 

nơi công cộng; thông báo cho khách đến liên hệ công tác tại cơ quan phải đeo 

khẩu trang y tế, rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, tự đo thân nhiệt để đảm bảo an 

toàn trong mùa dịch. 

3. Thực hiện nghiêm quy định của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; yêu cầu công chức, 

viên chức, lao động cơ quan khi đi ra ngoài tỉnh phải được sự đồng ý của Trưởng 

ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh. Công chức, viên chức, người lao động nếu đã 

đi đến, về từ vùng, địa phương đang có dịch phải tiến hành khai báo, kiểm tra y 

tế và cách ly (nếu có) theo quy định. 

4. Ban quản lý cửa khẩu quốc tế Bờ Y chủ trì, phối hợp với các ngành công 

tác tại cửa khẩu thực hiện nghiêm việc tiếp nhận và làm thủ tục nhập cảnh, kiểm 

dịch y tế và khai báo y tế bắt buộc theo quy định; báo cáo tình hình hoạt động tại 

cửa khẩu về Trưởng ban Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. 

5. Văn phòng Ban quản lý Khu kinh tế, các đơn vị trực thuộc (Ban Quản lý 

Cửa khẩu, Công ty Đầu tư Phát triển hạ tầng) thực hiện việc trang bị các vật tư 
                                                           

1 Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 81/TB-VPCP ngày 

26/4/2021; Thông báo số 82/TB-VPCP ngày 29/4/2021; Thông báo số 85/TB-VPCP ngày 30/4/2021 và Thông 

báo số 89/TB-VPCP ngày 01/5/2021của Văn phòng Chính phủ; Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của 

Bộ Y tế; Chỉ thị số 176-CV/TU, ngày 28/4/2021 của Tỉnh ủy; Văn bản số 1022-CV/VPTU, ngày 7/5/2021 của 

Văn phòng Tỉnh ủy; Chỉ thị số 09/CT-UBND, ngày 25/4/2021; Văn bản số 1340/UBND-KGVX, ngày 27/4/2021; 

Văn bản số 1361/UBND-KGVX, ngày 30/4/2021; Văn bản số 1366/UBND-KGVX, ngày 01/5/2021; Văn bản số 

1372/UBND-KGVX, ngày 02/5/2021; Văn bản số 1373/UBND-KGVX, ngày 03/5/2021; Công điện số 01/CĐ-

CTUBND, ngày 03/5/2021; Văn bản số 1416/UBND-KGVX, ngày 05/5/2021; Văn bản số 1473/UBND-HTKT, 

ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh; Hướng dẫn số 1769/SYT-NVYD, ngày 30/4/20201 của Sở Y tế…. 



phục vụ công tác phòng chống dịch (nước sát khuẩn, xà phòng, khẩu trang y tế 

nhiệt kế điện tử….) để bố trí tại trụ sở, nơi làm việc và khách đến liên hệ công tác. 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc và toàn 

thể công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo BQLKKT tỉnh; 

- Trang TTĐT cơ quan; 

- Lưu: VT, VP (Dao). 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Hà 
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