
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH ĐẮK LẮK 
 

Số:            / UBND-KGVX 
V/v triển khai Chỉ thị 10/CT-TTg 

ngày 25/02/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc đẩy mạnh                 

phòng chống dịch Covid-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Đắk Lắk, ngày          tháng       năm 2020 

Kính gửi:  

- Các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

  

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 (văn bản gửi kèm); Ủy ban 

nhân dân tỉnh đề nghị tổ chức chính trị - xã hội, yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau: 

1. Quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề cao cảnh 

giác, không lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch 

theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị 10/CT-TTg nêu trên và 

chủ động cập nhật tình hình, hướng dẫn, chỉ đạo của các Bộ, ngành có liên quan 

đảm bảo thực hiện nghiêm các giải pháp về quản lý, kiểm soát phòng, chống dịch 

trong các hoạt động hàng không, du lịch, vận chuyển hàng hóa… 

2. Tuyên truyền, thông báo cho người dân không đến các vùng có dịch 

(Vĩnh Phúc) hoặc các quốc gia có dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Iran, 

Italia…) khi không cần thiết, nếu vẫn đi thì khi về địa phương hoặc nhập cảnh 

vào Việt Nam sẽ phải thực hiện khai báo y tế (đối với các trường hợp quy định) 

và cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. 

3. Thực hiện giám sát, theo dõi y tế và kịp thời cách ly y tế theo đúng quy 

định khi có bất kỳ triệu chứng nào của bệnh đối với người đến từ vùng có dịch đã 

nhập cảnh vào Việt Nam trong vòng 14 ngày qua; thực hiện giám sát, khai báo y 

tế, theo dõi về sức khỏe đối với công dân đến từ các vùng khác của Hàn Quốc. 

Nhận được Công văn này, các đơn vị, địa phương chủ động triển khai thực 

hiện, báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh đối với những nội dung vướng mắc, 

vượt thẩm quyền./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Phòng: TH, NC; 

- Lưu: VT, KGVX (Th.30b) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

H’Yim Kđoh 
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