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Số:181 /TB-VP

Gia Lai, ngày 19 tháng 8 năm 2021

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp với các thành viên Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh
Ngày 17 tháng 8 năm 2021, đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND
tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh chủ trì cuộc họp
với các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh để nghe báo
cáo đánh giá tình hình công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh thời
gian vừa qua, triển khai một số nhiệm vụ trong thời gian đến. Dự họp có đồng chí
Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Ban Giám đốc Sở Y tế và các cơ quan thành viên Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh: Văn phòng UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ
huy Quân sự tỉnh; Sở Tài chính; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Văn hoá, Thể
thao và Du lịch; Sở Giao thông vận tải; Sở Công thương; Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn; Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC tỉnh); Tổ truyền thông; các Tổ chuyên
môn giúp việc Ban Chỉ đạo. Sau khi nghe Thường trực Ban Chỉ đạo, Sở Y tế, Bộ
Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh báo cáo tình hình dịch bệnh Covid-19 của tỉnh,
đánh giá tình hình, tiến độ triển khai nhiệm vụ được giao, các vướng mắc trong quá
trình triển khai thực hiện. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết
luận:
Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trong nước nhất là ở các tỉnh phía Nam và
thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp và khó lường, các
trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng chưa tìm ra nguồn lây và phát sinh do công
tác quản lý, giám sát. Tại tỉnh Gia Lai, từ ngày 28/5/2021 đến ngày 17/8/2021, toàn
tỉnh phát hiện 403 ca nhiễm SARS-CoV-2 trên địa bàn 07 huyện, thị xã, thành phố
(có 6 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng), có 34 trường hợp đã xuất viện, còn
369 trường hợp đang cách ly điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh và 4 Bệnh viện
điều trị Covid-19. Tính tới thời điểm hiện tại, dịch Covid-19 đã cơ bản được kiểm
soát, không để dịch lây lan trong cộng đồng, công tác an ninh trật tự đảm bảo; tác
động dịch bệnh Covid-19 đến hoạt động của người dân, doanh nghiệp không nhiều.
Tuy nhiên, nguy cơ dịch bùng phát vẫn hiện hữu, do người dân tự phát đi về từ các
địa phương thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg trốn tránh khai báo,
giám sát y tế tại các chốt kiểm soát; công tác quản lý trong một số khu cách ly vẫn
chưa kiểm soát chặt chẽ đúng quy trình; có tình trạng lợi dụng xe luồng xanh, xe
làm công tác từ thiện để chở người qua chốt trốn kiểm soát. Đây là những nguy cơ
rất cao làm lây lan và bùng phát trong cộng đồng nếu không đánh giá đúng tình
hình, không triển khai các biện pháp kịp thời, không kiểm soát chặt các mối nguy
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cơ. Trách nhiệm của các cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo chưa đảm bảo các nội
dung công tác chuẩn bị; việc phân công, phân nhiệm chưa rõ ràng, còn những sai
sót xảy ra.
Để kịp thời ngăn chặn, triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 đạt hiệu quả; UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh yêu cầu các sở, ban,
ngành, UBND và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố:
1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”; nghiên
cứu kỹ nội dung các văn bản Chính phủ, bộ, ngành, Ban chỉ đạo trung ương, của
tỉnh đã chỉ đạo để thực hiện cho đúng; tiếp tục kiên định các nguyên tắc phòng,
chống dịch; khẩn trương, chủ động rà soát các phương án với phương châm “4 tại
chỗ” từ tỉnh đến cơ sở; tuân thủ nghiêm các nguyên tắc phòng, chống dịch của tỉnh
trong giai đoạn hiện nay là: “Khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, truy vết nhanh, xét
nghiệm kịp thời, cách ly triệt để và đúng đối tượng, điều trị hiệu quả”; phải luôn
nâng cao tinh thần cảnh giác lên mức cao nhất, tuyệt đối không được lơ là, chủ
quan vì dịch bệnh có thể xảy ra và lan rộng vào bất cứ lúc nào, bất cứ ở địa phương
nào, do vậy phải luôn thực hiện ở mức cao nhất công tác phòng, chống, không để
bị động trong mọi tình huống; kịp thời động viên, khen thưởng các tổ chức, cá nhân
có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch; đồng thời cũng phải xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. Thực hiện nhất
quán “ai ở đâu ở thì đó” theo đúng tinh thần Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày
31/7/2021 và Công điện số 1081/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính
phủ về phòng, chống dịch Covid-19; tỉnh Gia Lai sẽ không tiếp nhận các công dân
ở các vùng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ vào tỉnh hoặc
tổ chức đi ngang qua tỉnh. Khi có sự thống nhất giữa các tỉnh và thành phố, tỉnh
Gia Lai sẽ tổ chức đón công dân đảm bảo các điều kiện phòng, chống dịch, không
để tình trạng công dân tự phát di chuyển, làm phát tán dịch bệnh trên quãng đường
di chuyển. Những khuyết điểm, tồn tại cần nhanh chóng rút kinh nghiệm, khắc phục
để thống nhất thực hiện, thực hiện cho bằng được theo mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.
Có các kế hoạch, chương trình phải phân công cụ thể và có quy định thời gian để
hoàn thành.
2. Đối với công tác kiểm soát người qua lại ở các chốt kiểm soát dịch của
tỉnh thẩm quyền quyết định tỉnh đã phân cấp cho Công an tỉnh, nhất quán trong
công tác chỉ đạo điều hành trực tiếp là 01 đồng chí Phó Giám đốc Công an tỉnh
chịu trách nhiệm. Toàn bộ quyết định các công tác tại chốt phải có ý kiến của đồng
chí Phó Giám đốc Công an tỉnh; giao Công an tỉnh quán triệt, hướng dẫn cho lực
lượng công tác tại các chốt rõ quy trình xử lý của chốt.
3. Việc quản lý trong các khu cách ly:
- Yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo tăng cường quản lý, đặc biệt
quản lý chặt không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Chấn chỉnh các thiếu sót,
vi phạm và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Khi trưng dụng, thiết lập các
khu cách ly tập trung phải báo cáo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh trước khi thực
hiện để có sự thống nhất trong quản lý, chỉ đạo. Các khu cách ly giảm số lượng
người cách ly thì nhanh chóng thu gọn khu cách ly, khử khuẩn, vệ sinh bàn giao lại
cho địa phương, các cơ quan quản lý nhất là các trường học, để chuẩn bị cho năm
học mới 2021-2022, thời gian trước ngày 01/9/2021.
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- Tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly khi tình hình số lượng người
buộc phải đi cách ly tập trung tăng cao; tổ chức hướng dẫn quy trình quản lý của
khu cách ly cho công dân biết, khung quản lý để thực hiện.
4. Sở Y tế:
- Chủ động trong việc tham mưu đề xuất, giúp việc cho UBND tỉnh, Ban Chỉ
đạo của tỉnh. Tiếp tục rà soát bổ sung bệnh viện dã chiến, bệnh viện điều trị bệnh nhân
Covid-19 theo phân tầng điều trị trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu chữa trị trong
trường hợp cấp thiết với số lượng bệnh nhân đông; đồng thời chuẩn bị tốt Bệnh viện
cấp cứu vùng với quy mô 100 giường theo chỉ đạo của Bộ Y tế (đề xuất Bộ Y tế bổ
sung các trang thiết bị cần thiết tỉnh chưa đáp ứng được); chuẩn bị tốt về nhân lực y
tế, huy động, tập huấn các lực lượng kể cả y tế tư nhân và đội ngũ y bác sĩ đã nghỉ hưu
tham gia công tác phòng chống dịch.
- Cùng Tổ mua sắm khẩn trương mua sắm vật tư thiết bị y tế phục vụ cho
công tác phòng, chống dịch bệnh và chữa trị bệnh nhân; phối hợp với các đơn vị
chức năng của Bộ Y tế để tiếp nhận các trang thiết bị do Bộ Y tế cấp, trang thiết bị
tiếp nhận từ tổ chức, cá nhân tặng, tổ chức phân phối hợp lý cho các đơn vị, cơ sở
y tế.
- Tổng hợp, đề xuất cụ thể về cơ chế hỗ trợ cho các lực lượng tuyến đầu (y
bác sĩ, công an, quân đội…) tham gia công tác phòng, chống dịch. Có sự theo dõi
để kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có
thành tích xuất sắc trong phòng, chống dịch để kịp thời động viên.
- Hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát cách
ly, bàn giao và theo dõi, giám sát y tế sau cách ly đối với công dân cách ly tại nhà,
đảm bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Ban Chỉ đạo
cấp huyện, xã, phường bố trí đầy đủ lực lượng để theo dõi và giám sát sát công dân
thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú, đội ngũ y tế thực hiện việc giám sát sức khoẻ
của công dân theo quy định.
- Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh chấn chỉnh công tác tiêm vắc xin phòng
Covid-19, khẩn trương cập nhật dữ liệu tiêm theo đúng quy định.
- Đối với việc chuẩn bị cho lực lượng hỗ trợ cho các tỉnh phía Nam, yêu cầu Sở
Y tế báo cáo cụ thể danh sách và cân nhắc tính toán hợp lý trong điều kiện cho phép
của tỉnh, để UBND tỉnh, BCĐ của tỉnh xem xét, quyết định.
5. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC tỉnh):
- Xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 phải chi tiết, áp dụng
công nghệ thông tin trong phân luồng, giãn cách trong khi tiêm, đẩy nhanh tiến độ
tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch. Tiếp nhận vắc xin thì phân bổ ngay
theo kế hoạch được duyệt, công khai minh bạch số lượng vắc xin được cấp, số thực
nhận, các đối tượng ưu tiên tiêm phải rõ ràng. Công tác tiêm vắc xin sắp tới lưu ý
bổ sung đối tượng người cao tuổi; những người đã tiêm mũi 1.
- Trên cơ sở đề xuất danh sách của Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
để tiêm đủ liều thứ 2 cho các lực lượng đã tiêm mũi 1, không để quá hạn tiêm nhắc
lại.
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6. Công tác điều phối thông tin và truyền thông cần phải minh bạch, cung cấp
đầy đủ, hạn chế quá cô đọng, thiếu rõ ràng nhất là số liệu các trường hợp F0 đã âm
tính lần 1; lần 2; lần 3. Tăng cường xử lý thông tin xấu, độc trên mạng làm ảnh hưởng
đến công tác chống dịch để làm yên dân.
7. Sở Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đảm bảo cơ sở vật chất, trường lớp, nhất
là công tác vệ sinh, khử khuẩn, các công tác phòng chống dịch theo quy định, đảm
bảo cho năm học mới 2021-2022. Xây dựng kế hoạch khai giảng đảm bảo công tác
phòng, chống dịch theo từng tình huống dịch cụ thể báo cáo UBND tỉnh.
8. Về công tác tiếp nhận và sử dụng các nguồn tài trợ, hỗ trợ của các cá nhân,
tổ chức, doanh nghiệp: Cơ quan thường trực BCĐ của tỉnh (Sở Y tế) cần phối hợp
với Ủy ban MTTQVN trong việc công khai, minh bạch các nguồn tài trợ và công
tác sử dụng để người dân và doanh nghiệp biết. Tiếp nhận được tới đâu thì phân bổ
đến đó. Chỗ nào cần thì phân bổ ngay sau khi có ý kiến của UBND tỉnh, Ban Chỉ
đạo của tỉnh.
9. Về quản lý đối với các xe ô tô vận tải được cấp thẻ ưu tiên nhận diện
phương tiện kèm mã QR để di chuyển “luồng xanh”: Yêu cầu Công an tỉnh chỉ đạo
các chốt kiểm soát giao thông kiểm soát chặt chẽ theo đúng quy định. Phối hợp với
Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin để thực hiện kết nối thông tin giữa các lực lượng làm nhiệm vụ
(Công an, ngành giao thông vận tải, các địa phương trong tỉnh) thực hiện quản lý,
giám sát tuyến vận chuyển của các xe tải. Kiểm soát chặt và xử lý nghiêm vi phạm
chở người không đúng quy định; lập danh sách báo cáo đề xuất Bộ Giao thông vận
tải thu hồi thẻ ưu tiên “luồng xanh”.
10. Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Tổ chức, hướng dẫn duy trì hoạt động sản xuất; tìm đầu ra, tiêu thụ cho các
sản phẩm nông nghiệp; tránh làm đứt gãy các chuỗi cung ứng hàng hóa, dịch vụ,
vật tư, nguyên liệu phục vụ sản xuất bảo đảm các điều kiện cao nhất yêu cầu về
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Đối với các Doanh nghiệp để xảy ra hiện tượng đưa công nhân, vận chuyển
người từ vùng dịch vào tỉnh trái quy định phải xử lý thu hồi thẻ ưu tiên “luồng
xanh”. Sở Công thương tổng hợp báo cáo Bộ Công thương, Bộ Giao thông vận tải
để xử lý đối với các doanh nghiệp vi phạm.
11. Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt tuyến biên
giới và hoạt động nhập cảnh từ Campuchia, nhất là các đường mòn, lối tắt.
12. Các sở, ngành, đơn vị, nhất là lực lượng Công an, Y tế, Quân đội lập
danh sách đề nghị UBND tỉnh khen thưởng để kịp thời động viên tinh thần đối với
các lực lượng tuyến đầu chống dịch, các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực công
tác phòng, chống dịch.
13. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- UBND thị xã An Khê, Ayun Pa và các huyện: Kbang, Chư Păh, Krông Pa,
Chư Pưh, Chư Prông, Ia Grai và Đức Cơ tăng cường công tác quản lý các chốt
kiểm soát dịch từ ngoài tỉnh vào địa bàn để kịp thời ngăn chặn việc công dân từ
vùng dịch tìm cách vào địa bàn tỉnh qua các đường mòn, lối mở.

5

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn, tổ dân phố, Tổ Covid cộng đồng
siết chặt việc quản lý, nắm chặt di biến động của người dân, nhất là các trường hợp
thực hiện các biện pháp cách ly tại nhà; mỗi nhà cách ly đều có dán biển cảnh báo
để người dân cùng giám sát, công khai số điện thoại đường dây nóng của Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã để người dân liên hệ khi cần. Nếu để xảy
ra trường hợp không tuân thủ cách ly, vi phạm khi cách ly thì người đứng đầu bị
xử lý trách nhiệm.
- Quán triệt tinh thần trách nhiệm của Tổ Covid cộng đồng trong hoạt động
hỗ trợ, giám sát người cách ly tại nhà, để nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống
dịch, đảm bảo đúng quy trình phòng, chống dịch tránh trường hợp bị lây nhiễm
bệnh.
- Tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự, an sinh xã hội và chỉ đạo các
UBND xã, phường, thị trấn, các tổ chức đoàn, hội chuẩn bị xây dựng phương án
hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn, đặc biệt là đối với những vùng bị phong toả,
khoanh vùng khi có tình huống dịch xảy ra trên địa bàn quản lý.
- UBND huyện Phú Thiện chỉ đạo xử lý nghiêm vi phạm của cá nhân trong
việc để lây lan dịch bệnh trong khi thực thi nhiệm vụ không đúng quy trình. Báo
cáo kết quả xử lý về UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh trước ngày 22/8/2021.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Ban Chỉ đạo tỉnh để các sở, ngành, đơn vị, địa phương, các tổ chức, cá nhân, các
thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo);
- TTr. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Hội, đoàn thể của tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các thành viên BCĐ của tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CDC tỉnh;
- CVP, các Phó CVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Công Hoài
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