
UBND TỈNH GIA LAI               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     VĂN PHÒNG                                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         –––––––                                                 ––––––––––––––––––––––– 

      Số:             /VP-KGVX 

V/v triển khai công tác phòng, chống  

dịch Covid-19 theo Thông báo số 57/TB-

VPCP ngày 23/3/2021 của Văn phòng 

Chính phủ 

Gia Lai, ngày         tháng       năm 2021 

 

                            Kính gửi:  

 - Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

 - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới đã có dấu hiệu thuyên giảm, song cuộc 

chiến chống dịch vẫn chưa dừng lại, nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường trực. Tại 

Việt Nam dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Trên địa bàn tỉnh Gia Lai, tình hình 

dịch bệnh đã được khống chế, tuy nhiên chúng ta không được chủ quan, lơ là. Để 

giữ vững kết quả công tác phòng, chống dịch trong thời gian qua và tiếp tục vận 

dụng các bài học kinh nghiệm từ thực tiễn để triển khai nhiệm vụ phòng, chống 

dịch trong trạng thái bình thường mới; thực hiện Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 

23/3/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch 

Covid-19, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các 

huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 của tỉnh) 

- Kịp thời triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an 

toàn, khẩn trương, đúng đối tượng, hướng tới thực hiện tiêm chủng toàn dân trên 

địa bàn tỉnh theo đúng lộ trình của Chính phủ. 

- Hoàn thiện Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch Covid-19 tại tỉnh Gia 

Lai. Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trạng thái bình 

thường mới cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người dân của tỉnh để thực 

hiện. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, diễn tập phòng, chống dịch. Quán triệt phương 

châm “4 tại chỗ” và “truy vết thần tốc, khoanh vùng nhanh, xét nghiệm rộng, 

phong tỏa hẹp”, thực hiện cách ly tập trung ngay với tất cả các trường hợp tiếp xúc 

gần (F1), các trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh. 

- Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và 

Ban Chỉ đạo quốc gia, chú trọng triển khai linh hoạt các biện pháp phòng, chống 

dịch phù hợp với các đối tượng, khu vực có nguy cơ cao; thường xuyên tổ chức 

kiểm tra, giám sát công tác chỉ đạo, điều hành và công tác phòng, chống dịch, nhất 
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là tại các cơ sở cách ly y tế, cách ly tập trung, cách ly tại khách sạn, cách ly tại nhà 

và nơi lưu trú. 

- Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch khi có chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền về triển khai áp dụng 

“hộ chiếu vắc xin”. 

- Tiếp tục đào tạo, tập huấn, diễn tập củng cố năng lực cho hệ thống y tế toàn 

tỉnh (truy vết, xét nghiệm, chuyên môn, kỹ thuật, nhân lực); chủ trì, phối hợp với 

Sở thông tin và Truyền thông đẩy mạnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh từ 

xa, ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, thông tin 

tuyên truyền và phổ biến giáo dục pháp luật trong công tác phòng, chống dịch; phổ 

biến về hình thức xử lý vi phạm pháp luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh và hướng dẫn cho các cơ sở y tế, cơ sở cách ly thực hiện. 

- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch tại các cơ sở y tế và các phòng khám tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

- Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong mua sắm 

vật tư, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, sinh phẩm…phòng, chống dịch, tuyệt đối 

không tiếp nhận các nguồn hàng, thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế không rõ nguồn 

gốc xuất xứ, không đảm bảo chất lượng. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng 

tỉnh và các sở, ngành, đơn vị, địa phương tiếp tục rà soát, chuẩn bị chu đáo các cơ 

sở cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận người vào cách ly trong mọi tình huống. 

- Phối hợp với ngành Y tế và các địa phương thực hiện tốt công tác tiếp 

nhận, tổ chức cách ly tập trung, cải thiện điều kiện sinh hoạt tại các cơ sở cách ly 

tập trung đúng qui trình, qui định; tăng cường quản lý không để lây chéo trong khu 

cách ly, lây ra cộng đồng và ngược lại; thường xuyên khử khuẩn, vệ sinh môi 

trường, xử lý chất thải tại các cơ sở cách ly tập trung. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật có liên quan đến 

phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt là phổ biến các chế tài xử phạt đối với hành 

vi vi phạm công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung. 

3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp quản lý, bảo vệ biên 

giới; kiểm tra, kiểm soát xuất - nhập cảnh, đặc biệt tại Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh. 

Tăng cường tuần tra, giám sát, kiểm soát chặt chẽ đường biên giới, cửa khẩu, ngăn 

chặn tình trạng nhập cảnh trái phép, nhất là tại các đường mòn, lối tắt. Phối hợp với 

cơ quan chức năng xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép vào địa bàn 

tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp xuất, nhập khẩu hàng hóa qua lại 
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hai bên biên giới, đồng thời đảm bảo tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19.  

- Thực hiện tốt công tác đối ngoại biên phòng, phối hợp với lực lượng bảo vệ 

biên giới Campuchia trong quản lý, bảo vệ biên giới; giải quyết tốt các vấn để phát 

sinh hai bên biên giới. 

- Tích cực tuyên truyền và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 cho nhân dân trên khu vực biên giới, phổ biến các chế tài xử phạt đối với 

hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch. 

4. Công an tỉnh 

- Phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường quản lý xuất, nhập cảnh 

tại cửa khẩu; phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập 

cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận 

người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh 

trái phép. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ công tác trạm trú, 

tạm vắng; kiểm tra các cơ sở lưu trú để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về 

việc che dấu, tiếp nhận người nhập cảnh trái phép; phối hợp xử lý các trường hợp 

chống đối, không tiến hành các quy định về xét nghiệm và cách ly y tế bắt buộc. 

- Chỉ đạo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 theo thẩm quyền như: Hành vi không khai báo y tế, khai báo y tế 

không đầy đủ, nhập cảnh trái phép, không đeo khẩu trang nơi công cộng, hành vi vi 

phạm cách ly y tế... 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Thông tin, phổ biến nhanh trên phạm vi toàn tỉnh theo danh sách của Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh về cập nhật các địa phương có liên quan đến dịch 

Covid-19 và hình thức tổ chức cách ly phù hợp cho từng đối tượng để người dân và 

các cơ quan được biết và thực hiện. 

- Phối hợp với Sở Y tế và UBND cấp huyện tăng cường các biện pháp thông 

tin truyền thông bằng nhiều hình thức, nhiều phương pháp nhằm tuyên truyền về 

thực hiện yêu cầu 5K và chủ trương tiêm vắc xin phòng Covid-19 của tỉnh; xử lý 

nghiêm việc đưa tin sai lệch về dịch bệnh, gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng. 

- Phối hợp với Sở Y tế triển khai tốt ứng dụng khai báo y tế, thực hiện truy 

vết các trường hợp nghi ngờ và xây dựng bản đồ an toàn dịch bệnh, cung cấp đầy 

đủ thông tin cần thiết cho người dân. 

7. Sở Giao thông vận tải 

- Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch trong 

hoạt động giao thông vận tải; tăng cường giám sát việc khai báo y tế của hành 

khách, nhất là người nước ngoài. 
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- Phối hợp với Sở Y tế để bố trí phương tiện vận chuyển công dân từ Cửa 

khẩu Quốc tế Lệ Thanh về các cơ sở cách ly y tế phù hợp với yêu cầu. 

 8. Sở Giáo dục và Đào tạo 

 Chỉ đạo các trường học thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 

theo Bộ tiêu chí trường học an toàn phòng, chống dịch của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục 

Đào tạo. 

9. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, các doanh nghiệp nơi tập trung nhiều 

lao động trên địa bàn tỉnh. 

10.  Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Xây dựng phương án, kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 để chủ động 

đảm bảo việc tổ chức các sự kiện thể thao, văn hóa theo chức năng quản lý phù hợp 

với tình hình thực tế tại địa phương. Giám sát việc thực hiện các biện pháp an toàn 

phòng, chống dịch theo cam kết của các đơn vị liên quan trong quá trình tổ chức 

các sự kiện thể thao, văn hóa. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra, giám sát và phối hợp với 

địa phương về triển khai các biện pháp an toàn phòng, chống dịch tại các khu du 

lịch, các khách sạn, cơ sở lưu trú; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Chỉ đạo và đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp 

luật trong công tác phòng, chống dịch và phổ biến về hình thức xử lý vi phạm pháp 

luật trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

11. Sở Ngoại vụ  

Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong hoạt động kiểm tra, giám sát chặt 

chẽ tình hình nhập cảnh trái phép vào địa bàn tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh, Sở 

Y tế và các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về chủ trương cho phép các 

chuyên gia, kỹ thuật tay nghề cao là người nước ngoài vào làm việc trên địa bàn 

tỉnh. 

12. Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh  

Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế 

và các ngành liên quan đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, vận 

động đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và người dân nâng cao 

nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tự giác tuân thủ các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 theo quy định. 

13. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Chủ động xây dựng các phương án phòng, chống dịch với phương châm 4 

tại chỗ, hoàn thiện Kế hoạch bảo đảm sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh. 
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Đồng thời thực nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế vừa đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch Covid-19. 

- Phối hợp với Sở Y tế triển khai đồng bộ các hoạt động phòng, chống dịch, 

huy động nguồn lực tại địa phương tập trung khoanh vùng, xử lý triệt để ổ dịch, 

không để dịch bệnh lây lan rộng ra cộng đồng, hạn chế đến mức thấp nhất các tác 

động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế - xã hội. 

- Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về các biện pháp phòng, 

chống dịch, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện yêu cầu 5K; tổ chức kiểm 

tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các địa phương, đơn vị, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh đề nghị Thủ 

trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành 

phố triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:             

- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (báo cáo);      

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);                         

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- MTTQVN tỉnh và các Hội, đoàn thể của tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- Báo Gia Lai; Đài Phát thanh-Truyền hình Gia Lai; 

- Các Phó CVP UBND tỉnh;                                                                   

- TT. Tin học VP.UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG  

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

                          Trương Công Hoài 
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