
                            

                           Kính gửi:  

                                                       - Thủ trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh; 

                                    - Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

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

 

Hiện tại trên địa bàn thành phố Pleiku có 01 trường hợp F1, họ và tên: L.T.V, 

sinh năm 1988, trú tại tổ 8, phường Yên Đỗ, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Trường 

hợp này là F1 đi cùng chuyến bay VJ.133 khởi hành từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí 

Minh với bệnh nhân 2910. Trước tình hình trên, để nhanh chóng có biện pháp xử lý 

kịp thời, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh yêu cầu thủ trưởng các 

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

trên địa bàn tỉnh quán triệt và khẩn trương thực hiện một số nhiệm vụ công tác sau: 

1. Chủ tịch UBND và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành 

phố Pleiku 

- Triển khai ngay các lực lượng đồng thời ban hành Quyết định cách ly tập 

trung đối với trường hợp F1, tổ chức lấy mẫu xét nghiệm ngay SARS-CoV-2 theo 

quy định. 

- Giao Chủ tịch UBND thành phố Pleiku, Trưởng Ban Chỉ đạo điều tra, nắm 

bắt tình hình, thông tin dịch tễ để tiến hành khoanh vùng truy vết cụm dân cư xung 

quanh và nhà của trường hợp F1 trên cơ sở đề nghị của Trung tâm Kiểm soát bệnh 

tật tỉnh, bắt đầu từ 16 giờ 00’ ngày 30/4/2021 cho đến khi có thông báo mới. 

- Chỉ đạo triển khai khẩn cấp lực lượng để thực hiện truy vết những người có 

liên quan trên địa bàn. Khẩn trương khoanh vùng, điều tra, thống kê và triển khai 

thực hiện nghiêm cách ly tại nhà đối với F2; huy động lực lượng y tế và lực lượng 

quân sự tổ chức phun thuốc khử trùng, diệt khuẩn tại khu vực nhà F1, triển khai kịp 

thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. Báo cáo khẩn 

về Ban Chi đạo cấp tỉnh sau khi thực hiện các biện pháp trên để kịp thời chi đạo các 

công tác tiếp theo. 

- Việc cách ly tại nhà thực hiện theo quy định của Bộ Y tế, có sự giám sát của 

cơ quan chuyên môn, nếu không đảm bảo thì phải cách ly tập trung để đảm bảo cho 

công tác phòng chống dịch. 

2. Chủ tịch UBND và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện 

Đak Đoa và thị xã An Khê 

UBND TỈNH GIA LAI 
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F1 tại thành phố Pleiku. 
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Khẩn trương khoanh vùng, điều tra, thống kê và ra quyết định triển khai thực 

hiện nghiêm cách ly tại nhà đối với các trường hợp F2 có liên quan đến trường hợp 

F1(L.T.V), tuyệt đối không để các trường hợp này tiếp xúc với nhiều người; cử cán 

cán bộ y tế giám sát, theo dõi thân nhiệt tại nhà 2 lần/ngày, nếu thân nhiệt cao hơn 

38°c  hai lần đo liên tiếp hoặc có các dấu hiệu bất thường khác, phải đưa ngay các 

cơ sở y tế để theo dõi. Kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo tỉnh nếu có vẫn đề phát sinh. 

  3. Đề nghị các đồng chí Bí thư cấp uỷ  

 Chỉ đạo Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid cấp mình và cả hệ thống chính 

trị vào cuộc quyết liệt để phòng chống dịch. 

4. Giám đốc Sở Y tế, Phó Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh: Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

- Khẩn trương triển khai các hoạt động sàng lọc, truy vết, khai thác dịch tễ 

đối với các trường hợp F2, tổ chức cách ly tại nhà đồng thời lấy mẫu xét nghiệm 

ngay, nếu phát hiện bất kỳ trường hợp nào có biểu hiện sốt, ho, khó thở thì lập tức 

tổ chức cách ly ngay tại cơ sở y tế khám và cách ly, điều trị theo quy định. 

- Thực hiện ngay việc lấy mẫu bệnh phẩm, khẩn trương làm xét nghiệm đối 

với trường hợp Fl. Báo cáo khẩn về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh khi có kết quả xét nghiệm, 

để kịp thời chỉ đạo các công tác tiếp theo. 

- Theo dõi sát và nắm bắt tình hình diễn biến của dịch để tham mưu UBND 

tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh sẵn sàng xử lý các tình 

huống dịch bệnh nếu có xảy ra. 

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

Chỉ đạo cơ sở cách ly tập trung tổ chức cách ly tập trung riêng đối với trường 

hợp F1, đồng thời chỉ đạo cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều 

kiện để sẵn sàng tiếp nhận công dân vào cách ly tập trung theo quy định.  

6. Công an tỉnh  

Chỉ đạo khẩn trương truy vết các trường hợp đi cùng chuyến xe, các trường 

hợp có tiếp xúc với F1, F2 nói trên để khoanh vùng, xác định danh tính báo cáo 

ngành y tế thực hiện cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. 

7. Sở Giao thông Vận tải 

Thông báo ngay cho nhà xe Hồng Hải cung cấp danh sách các hành khách 

tham gia trên chuyến xe có trường hợp F1, để điều tra dịch tễ và truy vết những 

trường hợp F2, tổ chức phun hoá chất khử khuẩn  xe 81B-001.40 (Liên hệ CDC tỉnh 

Gia Lai để phun khử khuẩn ngay). 

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: 

- Khẩn trương thực hiện Công điện số 1407/CĐ-BVHTTDL ngày 29/4/2021 

của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch Covid 19 trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 
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- Hạn chế tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch, tạm dừng tổ chức 

các loại hình lễ hội để tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch Covid 19. 

- Các khu điểm du lịch chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp 

phòng chống dịch theo Thông điệp 5K của Bộ Y tế. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid 19 theo hướng dẫn của ngành y tế; không lơ là chủ 

quan, luôn cảnh giác phòng chống dịch bệnh. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch trong lĩnh vực hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch. 

9. Sở Thông tin Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh-Truyền hình 

Gia Lai: 

- Tổ chức truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng kịp thời đưa 

tin nội dung thông cáo báo chí của Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch để nhân dân biết, an tâm, tin tưởng, chủ động có biện pháp phòng, chống dịch, 

không chủ quan, không hoang mang lo lắng. Xử lý nghiêm những trường hợp đưa 

thông tin sai sự thật về dịch bệnh. 

- Tuyên truyền trên hệ thống cơ sở truyền thanh - truyền hình cấp huyện, đài 

truyền thanh xã, phường, thị trấn và các hình thức thông tin cơ sở khác thực hiện 

ngay các nội dung sau: 

+ Đăng, phát liên tục nhiều lần/ngày và tăng ít nhất 30% thời lượng thông tin 

truyền truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

+ Tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang khi đi ra 

khỏi nhà và các khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; không tham gia các sự kiện, hoạt động 

tập trung đông người không cần thiết; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế; 

+ Chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của chính quyền địa 

phương.  

10. Chủ tịch UBND và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các 

huyện, thị xã, thành phố  

Quán triệt và thực hiện nghiêm Công điện số 541/CT-TTg ngày 23/4/2021của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Công văn số 477/UBND-KGVX ngày 29/4/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục 

tăng cường phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo an toàn cho kỳ nghỉ lễ 30/4; 

1/5 và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026; và các văn bản chỉ đạo của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh về phòng chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Tổ chức trực 24/24, sẵn sàng ứng phó phòng, chống dịch trong mọi tình 

huống; thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh và kết quả phòng, 

chống dịch, kịp thời báo cáo về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và UBND tình 
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theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp xiết chặt các biện pháp 

phòng chống dịch; chỉ đạo các lực lượng xử lý nghiêm các trường hợp không đeo 

khẩu trang khi ra khỏi nhà. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh yêu cầu Chủ tịch UBND -  

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 thành phố Pleiku, huyện Đak 

Đoa, thị xã An Khê, Thủ trưởng các sở, ban ngành của tỉnh, các đơn vị liên quan, 

Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid 19 các huyện, 

thị xã kịp thời triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:        
- Như trên;  

- Bộ Y tế (báo cáo);            

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 

- Báo Gia Lai; Đài Gia Lai; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN  

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Nguyễn Thị Thanh Lịch 
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