
 

 

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 02 tháng 4 năm 2020 
  

V/v cách ly phòng chống dịch 

COVID-19 
 

 

 

 Kính gửi: UBND và BCĐ phòng dịch COVID-19 các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc công bố dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại, nơi lưu trú phòng chống dịch 

COVID-19; 

Sau khi đối tượng khai báo y tế, cán bộ y tế đã điều tra dịch tễ, Ban Chỉ 

đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 các huyện, thành phố, như sau: 

1. Tổ chức cách ly tại nhà đủ 14 ngày theo quy định đối với các trường 

hợp (có danh sách kèm theo), sau đó thực hiện quản lý và theo dõi sức khỏe tại 

cộng đồng. 

2. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp huyện, xã có liên quan 

phân công nhiệm vụ, chịu trách nhiệm cụ thể để tổ chức quản lý, giám sát, theo 

dõi, hướng dẫn... công tác tổ chức cách ly tại nhà nghiêm ngặt, đúng quy định 

tại Quyết định số 879/QĐ-BYT. 

Yêu cầu UBND và BCĐ phòng dịch COVID-19 các huyện, thành phố 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Lưu: BCĐ. 

 

 

 

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Đào Duy Khánh 
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