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Kon Tum, ngày         tháng    năm   

 

THÔNG BÁO 

Về việc thực hiện nghiêm việc xin phép khi đi ra ngoài địa bàn tỉnh 

 

 Để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh và tại cơ quan, đơn vị. Ban quản lý Khu kinh tế yêu cầu: 

 1. Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Ban quản lý Khu kinh 

tế thực hiện nghiệm Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về tiếp tục thực hiện các biên pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình 

hình mới; Thông báo số 2146/TB-UBND ngày 03/8/2020 của Văn phòng UBND 

tỉnh Thông báo ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh sau cuộc họp trực tuyến toàn quốc về phòng, 

chống dịch COVID-19. 

2. Không giải quyết nghỉ phép, nghỉ việc riêng hoặc đi công tác ngoài tỉnh 

đối với toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đang công tác tại 

các phòng, đơn vị thuộc, trực thuộc Ban quản lý Khu kinh tế. Trường hợp thật đặc 

biệt nếu phải đi ra ngoài tỉnh Trưởng các phòng, đơn vị báo cáo cụ thể với Trưởng 

Ban quản lý Khu kinh tế xem xét. 

3. Trưởng các phòng, đơn vị có trách nhiệm tuyên truyền, phổ biến thông 

báo này đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của đơn vị 

mình biết, thực hiện. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban về việc quản lý cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động của đơn vị mình trong việc thực hiện 

thông báo này. 

Ban quản lý Khu kinh tế thông báo để các đơn vị biết, nghiêm túc thực 

hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Đảng ủy BQLKKT; 

- Lãnh đạo BQLKKT; 

- Các phòng, đơn vị; 

- Các tổ chức đoàn thể trong cơ quan; 

- Lưu: VT, VP. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phạm Thanh Hà 
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