UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3540 /UBND-KGVX

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày 02 tháng 10 năm 2021

V/v triển khai nhiệm vụ
phòng, chống dịch COVID-19
theo nội dung kiến nghị của
Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh

Kính gửi:
- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Theo nội dung kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Kon Tum tại
Báo cáo số 50/BC-ĐĐBQH ngày 28 tháng 9 năm 2021 về kết quả khảo sát tình
hình thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn các huyện
Ngọc Hồi, Tu Mơ Rông và Ia H’Drai tỉnh Kon Tum; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu
cầu:
1. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các huyện, thành phố:
- Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm các chỉ đạo của
Trung ương, Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt là
Nghị quyết Kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XV số 30/2021/QH15 ngày 28
tháng 7 năm 2021, Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2021 của
Chính phủ, Kết luận số 283-TB/TU ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy và các Văn bản triển khai có liên quan của Ủy ban nhân dân tỉnh.
- Tập trung triển khai kịp thời, hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động
và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo chỉ đạo
của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 2589/UBND-KGVX ngày 27 tháng 7
năm 2021 và các Văn bản liên quan; hỗ trợ các tổ chức, cá nhân tham gia phòng
chống dịch Covid-19 theo Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 năm 2021
của Chính phủ.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các Sở, ban ngành, địa
phương tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đảm
bảo các điều kiện để tổ chức tốt năm học 2021 - 2022 và những năm tiếp theo
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 24/CT-TTG ngày 03 tháng
9 năm 2021“Về việc đẩy mạnh triển khai các nhiệm vụ, giải pháp tổ chức dạy
học an toàn, bảo đảm chương trình và mục tiêu chất lượng giáo dục, đào tạo
ứng phó với đại dịch COVID-19” và các chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Giáo dục
và Đào tạo.
3. Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, Công an tỉnh, Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố phối hợp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với các
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phương tiện vận tải hàng hóa đi đến, đi qua địa bàn tỉnh để kịp thời phát hiện và
xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch
COVID-19.
4. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố; các đơn vị cung cấp dịch vụ viễn thông và đơn vị liên quan rà
soát và có giải pháp đảm bảo các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên địa bàn
tỉnh được phủ sóng di động, mạng Internet để đáp ứng yêu cầu phòng, chống
dịch COVID-19.
5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh vừa thực hiện vừa đánh giá hiệu quả hoạt động của mô hình “Tổ công tác
cộng đồng phòng, chống Covid-19”, “Chốt quản lý, bảo vệ biên giới và phòng,
chống Covid-19” để củng cố và tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả trong việc
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng an ninh sau khi dịch
bệnh Covid-19 được đẩy lùi.
Yêu cầu các đơn vị khẩn trương triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch UBND tỉnh (b/c);
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnhKGVX;
- Lưu: VT, CTTĐT, KGVX.PTP.
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