
 

    UỶ BAN NHÂN DÂN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  HUYỆN TU MƠ RÔNG                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:                                                       Tu Mơ Rông, ngày     tháng      năm 2021 
V/v triển khai phòng, chống 

dịch COVID-19 trong tình 

hình mới 

 

    Kính gửi:  

  - Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

  - Ủy ban nhân dân các xã. 

 

 Thực hiện Công văn số 577/UBND-KGVX, ngày 12/02/2021 của Uỷ ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai phòng, chống dịch COVID-19 trong tình 

hình mới.  

 Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

 1. Về việc triển khai các Nghị quyết của Chính phủ 

 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã căn cứ 

quy định về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong 

phòng, chống dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08 tháng 02 

năm 2021 của Chính phủ; quy định về chi hỗ trợ tiền ăn và bồi dưỡng chống dịch 

COVID-19 trong 05 ngày Tết Nguyên Đán năm Tân Sửu 2021 theo Nghị quyết số 

17/NQ-CP ngày 09 tháng 02 năm 2021 của Chính phủ để kịp thời triển khai thực 

hiện.  

- Giao Phòng Tài chính-Kế hoạch huyện theo dõi, hướng dẫn các cơ quan, đơn 

vị, Ủy ban nhân dân các xã triển khai thực hiện theo đúng quy định. 

2. Về việc tiếp tục phối hợp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình 

mới 

- Các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã tiếp tục đẩy mạnh công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo các chỉ đạo của Trung ương, các Bộ, 

ngành có liên quan, của tỉnh và của huyện. 

- Ủy ban nhân dân các xã chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế huyện và các 

đơn vị có liên quan tiến hành sàng lọc, tổ chức cách ly đối với những công dân từ 

các vùng có dịch trở về địa phương theo quy định. 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Ủy ban nhân dân các xã, Trung tâm Y tế huyện 

và các đơn vị có liên quan đảm bảo vật chất, trang thiết bị phòng, chống dịch tại 
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các khu cách ly tập trung; đảm bảo địa điểm, lực lượng, phương tiện và phối hợp 

chặt chẽ trong việc xử lý môi trường, khoanh vùng, dập dịch... 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; Ủy ban nhân dân các xã 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                    
- Như trên;                                                                                     

- TT Huyện ủy (b/c); 

- TT.HĐND huyện (b/c); 

- Chủ tịch,  PCT UBND huyện; 

- BCĐ COVID-19 huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Vương Văn Mười 
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