
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

Số:         /QĐ-UBND 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày       tháng    năm           . 

 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Thành lập các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới;  

Căn cứ Thông báo số 102/TB-VPCP ngày 17 tháng 3 năm 2020 của Văn 

phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại 

cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập 

trung phòng chống dịch COVID-19”, 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế và Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Thành lập các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Kon Tum (chi 

tiết tại Phụ lục 1 và 2 kèm theo). 

Điều 2. Các cơ sở cách ly tập trung chịu trách nhiệm tổ chức cách ly các đối 

tượng theo quy định tại Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12 tháng 3 năm 2020 của 

Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập 

trung phòng chống dịch COVID-19. 

Các cơ sở cách ly tập trung ưu tiên sử dụng cho các trường hợp nhập cảnh 

vào địa bàn tỉnh Kon Tum. Trường hợp còn khả năng tiếp nhận sẽ sử dụng cách ly 

đối với các đối tượng khác. 

Đối với các cơ sở cách ly tập trung người nhập cảnh vào tỉnh Kon Tum, các 

đơn vị quản lý các địa điểm nêu trên bàn giao cơ sở cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 
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Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương tổ chức triển khai khu cách ly tập trung theo 

đúng quy định hiện hành. 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế cùng phối hợp làm việc với Phân hiệu Đại 

học Đà Nẵng tại Kon Tum để thống nhất trưng dụng Ký túc xá của trường làm cơ 

sở cách ly tập trung của tỉnh khi cần thiết. 

Điều 3. Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố, thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, huyện,  

thành phố và Thủ trưởng, người đại diện các cơ sở có tên tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Khu cách ly tập trung tự 

giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ./. 

 

Nơi nhận:  
- Như Điều 3; 

- Thủ tướng Chính phủ (b/c); 

- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP. PVP UBND tỉnh phụ trách; 

- Báo Kon Tum, Đài PT - TH tỉnh Kon Tum; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX1,4. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 
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