ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN KÔNG CHRO

Số: 2616 /UBND-VHXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kông Chro, ngày 16 tháng 9 năm 2021

V/v khoanh vùng tạm thời khu tập
thể Công ty đá Kon Yang để triển
khai các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các thành viên BCĐ Covid-19 huyện;
- Trung tâm Y tế huyện Kông Chro;
- Đảng ủy, UBND xã Kông Yang;
- Công ty Cổ phần đá Kon Yang.
Ủy ban nhân dân huyện nhận được Báo cáo số 980/BC-TTYT ngày
15/9/2021 của Trung tâm Y tế huyện Kông Chro và Báo cáo số 437/BC-UBND
ngày 16/9/2021 của UBND xã Kông Yang báo cáo về việc 01 công dân di
chuyển từ vùng có dịch về địa bàn xã Kông Yang (công dân Lê Quang Kha là
lái xe chở đá từ Công ty đá Kon Yang di chuyển đến cảng Quy Nhơn, phường
Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định về địa bàn huyện xã Kông Yang
vào ngày 14/9/2021 và đã cách ly tập trung tại Khu cách ly Ban Chỉ huy Quân
sự thị xã An Khê vào sáng ngày 15/9/2021, 11 công dân tiếp xúc gần đang thực
hiện cách ly tại nhà, 06 công dân tiếp xúc gián tiếp tự theo dõi sức khỏe tại
nhà). Trung tâm Y tế huyện và UBND xã Kông Yang đề xuất khoanh vùng tạm
thời khu tập thể của Công ty đá Kon Yang trong thời gian 48 giờ, kể từ 0 giờ
ngày 16/9/2021;
Để đảm bảo thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy
định. Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro có một số ý kiến chỉ đạo như sau:
1. UBND xã Kông Yang khoanh vùng tạm thời khu tập thể của Công ty
đá Kon Yang trong thời gian 48 giờ, kể từ 0 giờ ngày 16/9/2021 nhằm kiểm
soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn xã. Đồng thời, thông báo các trường học có
các em học sinh tiếp xúc gián tiếp với công dân Lê Quang Kha biết để tiếp tục
triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19.
2. Ủy ban nhân dân, BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 xã Kông Yang cử
lực lượng giám sát chặt chẽ khu vực khoanh vùng tạm thời và giám sát chặt chẽ
những trường hợp đang cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú theo quy định. Báo cáo
ngay các vụ việc phát sinh về UBND huyện, Ban Chỉ đạo Covid-19 huyện,
Trung tâm Y tế huyện để chỉ đạo, xử lý.
3. Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các đơn vị tiến hành lấy mẫu xét
nghiệm, báo cáo kết quả và đề xuất các biện pháp triển khai phòng, chống dịch
về UBND huyện, Ban Chỉ đạo Covid-19 huyện theo quy định.
4. Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện phụ trách
xã Kông Yang phải trực tiếp xuống địa bàn xã để kiểm tra, hướng dẫn, cùng xã
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triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan
trong cộng đồng.
Yêu cầu các đơn vị căn cứ triển khai thực hiện./.
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