TỈNH UỶ KON TUM
VĂN PHÒNG
*
Số 1742-CV/VPTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kon Tum, ngày 06 tháng 10 năm 2021

V/v cán bộ, công chức hạn chế tập trung đông người
trong thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp

Kính gửi: - Các đ/c Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh,
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy,
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,
đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy,
- Các huyện ủy, thành ủy,
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh.
Hiện nay, tình hình dịch COVID-19 còn diễn biến rất phức tạp; tình trạng
người dân từ các tỉnh phía Nam tự phát đi về, qua địa bàn tỉnh rất nhiều, trong đó
có những người mắc Covid-19, nên nguy cơ dịch Covid-19 phát sinh trong cộng
đồng là rất cao. Để nâng cao hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, Thường
trực Tỉnh ủy yêu cầu:
Các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, bí thư ban cán sự đảng,
đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy và thủ trưởng các
sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh quán triệt, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức của
cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là,
chấp hành và thực hiện nghiêm các giải pháp, quy định về phòng, chống dịch
Covid-19 và kỷ luật, kỷ cương hành chính; hạn chế tổ chức vui chơi, ăn uống, tụ
tập đông người tại các nhà hàng, quán nhậu, khu du lịch, điểm du lịch..., vi
phạm các quy định về phòng, chống dịch (cho đến khi nguy cơ phát sinh ca mắc
Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh còn thấp).
Đồng chí bí thư cấp ủy, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải gương mẫu thực
hiện và chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban
nhân dân tỉnh nếu cán bộ, công chức, viên chức thuộc quyền quản lý vi phạm
nội dung trên.
(Công văn này thay thế Công văn số 1700-CV/VPTU, ngày 28-9-2021 của
Văn phòng Tỉnh ủy)
Văn phòng Tỉnh ủy chuyển đạt ý kiến của Thường trực Tỉnh ủy để các đồng
chí biết, thực hiện.
Nơi nhận:

CHÁNH VĂN PHÒNG

- Như trên,
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
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