
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /UBND-TH Ia H’Drai, ngày        tháng 5 năm 2022 

Về việc tạm dừng yêu cầu 

phải xét nghiệm vi rút 

SARS-CoV-2 trước khi 

nhập cảnh 

 

 

Kính gửi: 

- Các Phòng, ban, ngành, đơn vị thuộc huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Thực hiện Công văn số 1428/UBND-KGVX ngày 14/5/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tạm dừng yêu cầu phải xét nghiệm vi rút SARS-

CoV-2 trước khi nhập cảnh; Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau: 

1. Các Phòng, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương 

 - Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai, thực hiện theo đúng tinh 

thần chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Công văn trên (có Công văn 

số 1428/UBND-KGVX ngày 14/5/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum kèm 

theo). Đồng thời, tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19; thường xuyên kiểm tra, kịp thời xử lý những vấn đề 

phát sinh theo thẩm quyền hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định. 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã thực hiện nghiêm các biện pháp về 

phòng, chống dịch trên địa bàn theo chỉ đạo, hướng dẫn hiện hành của Ủy ban 

nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 

tỉnh, Bộ Y tế và các bộ, ngành liên quan. 

2. Giao Trung tâm Y tế huyện theo dõi sát tình hình dịch bệnh, kịp thời 

hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.  

Báo các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai, thực hiện theo đúng quy 

định hiện hành./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- TV BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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