
 

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

      VĂN PHÒNG                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Số:        /TB-VP                                 Gia Lai, ngày       tháng       năm 2021  

 

THÔNG BÁO 
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại cuộc họp 

 Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

 

 Sáng ngày 04/5/2021, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 của tỉnh (Ban Chỉ đạo tỉnh) đã chủ trì họp Thường trực Ban 

Chỉ đạo để triển khai khẩn cấp công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự họp có 

đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ 

đạo; Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Y tế; lãnh đạo các sở, ngành: Văn phòng 

UBND tỉnh; Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên 

phòng tỉnh; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giao thông vận tải; Sở Văn hóa, 

Thể thao và Du lịch; Sở Công thương; Sở Tài chính; Giám đốc Trung tâm kiểm 

soát bệnh tật tỉnh; Trưởng các phòng chuyên môn của Sở Y tế. Sau khi nghe Cơ 

quan Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh báo cáo tình hình, công tác phòng, chống dịch 

trong thời gian qua; ý kiến của các sở, ngành dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh - 

Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh có ý kiến như sau: 

 Dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại nhiều quốc gia. Đặc 

biệt, trong những ngày gần đây, dịch Covid-19 tiếp tục gia tăng về lượng người 

mắc, số người chết và bùng phát trở lại tại các nước trong khu vực, nhất là tại các 

nước lân cận có đường biên giới chung với Việt Nam và tỉnh Gia Lai. Ở trong 

nước đã xuất hiện các ca bệnh Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng ở một số tỉnh, 

thành phố. Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Công điện, văn bản chỉ đạo 

khẩn công tác phòng, chống dịch Covid-19. Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, 

UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh đã kịp thời chỉ đạo 

các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch… nhưng nhiều nơi người dân thực hiện chưa nghiêm, sự chỉ đạo, kiểm 

tra, xử lý của một số địa phương, đơn vị trong tỉnh chưa quyết liệt; công tác tham 

mưu của các sở, ngành nhất là Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh thiếu 

kịp thời, chưa sâu sát; công tác kiểm soát, khai báo y tế người ra vào tỉnh trong 

dịp nghỉ lễ chưa chặt chẽ; các ngành, địa phương chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc 

công tác phòng, chống dịch; công tác phối hợp liên ngành để thực hiện quy trình 

phòng, chống dịch còn lúng túng… 

 Để kịp thời chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, tiếp tục tăng cường 

công tác phòng chống, ngăn chặn không để dịch bệnh lây lan vào tỉnh, đảm bảo 

sức khỏe cho người dân và an toàn cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, UBND tỉnh yêu cầu: 

 1. Sau khi được Ban Chỉ đạo thống nhất, ngay sau cuộc họp này, UBND 

tỉnh ban hành Công điện chỉ đạo cụ thể về chấn chỉnh, nâng cao hiệu quả thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Công điện số 570/CĐ-TTg 

ngày 02/5/2021 của Thủ tướng Chính phủ; yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, cơ 

quan, đơn vị, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã phải nêu cao vai trò, trách nhiệm 
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của người đứng đầu để chỉ đạo, tổ chức thực hiện khẩn trương, có hiệu quả tại 

từng cơ quan, đơn vị, địa phương của mình các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 theo quy định.  

2. Giao Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo: 

2.1. Khẩn trương thực hiện việc mua sắm trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm 

đảm bảo chủ động công tác xét nghiệm khi có tình huống xảy ra, nhất là mua thiết 

bị xét nghiệm SASR-CoV-2; làm việc với đơn vị tài trợ để kịp thời mua xe cứu 

thương. 

 Cập nhật thông tin từ Bộ Y tế, từ các tỉnh, thành phố về các địa điểm, địa 

chỉ cụ thể có ca mắc Covid-19 để xây dựng bản đồ theo dõi, thông báo kịp thời 

cho các ngành, địa phương, đơn vị liên quan để thực hiện việc khai báo y tế và tổ 

chức cách ly đối với người đi về, đến tỉnh phù hợp, đúng quy định hiện hành của 

Bộ Y tế.  

 Ứng dụng công nghệ thông tin trong truy vết, khai báo y tế, quản lý ngoài 

tỉnh ở vùng dịch vào địa bàn và quản lý chuyên gia, kỹ thuật người nước ngoài 

làm việc tại tỉnh; thực hiện quản lý các bệnh viện, khu cách ly tập trung qua hệ 

thống camera… 

  Chỉ đạo y tế các huyện, thị xã, thành phố có phương án cụ thể đảm bảo an 

toàn trong phòng, chống dịch phục vụ tiếp xúc cử tri và bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các sở, ngành liên quan 

và các lực lượng chức năng để nắm, theo dõi chặt chẽ lực lượng lao động, chuyên 

gia là người nước ngoài cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh để kịp thời xử lý các 

vấn đề liên quan đến dịch bệnh. 

2.2. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, các bệnh viện, trung tâm y tế, 

trạm y tế trong toàn tỉnh chủ động rà soát để tham mưu Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 các cấp về chuẩn bị cơ sở điều trị, các trang thiết bị, vật tư y tế, 

sinh phẩm, hóa chất, điều kiện xét nghiệm và chuẩn bị kỹ các phương án tổ chức 

cách ly, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh vùng, dập dịch nếu có ca bệnh. 

- Tổ chức tập huấn lấy mẫu xét nghiệm cho lực lượng y tế ở 17 huyện, thị 

xã, thành phố để đáp ứng yêu cầu lấy mẫu xét nghiệm mở rộng trong mọi tình 

huống của dịch bệnh Covid-19. 

- Tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19 đảm bảo an toàn, đúng tiến độ. 

- Thường xuyên tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống dịch của các Ban 

Chỉ đạo ở các địa phương, kiểm tra các bệnh viện, khách sạn, nhà hàng, siêu thị, 

chợ…về phòng, chống dịch để kịp thời chấn chỉnh các tồn tại, sai sót và xử lý các 

trường hợp vi phạm. 

 3. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp để hướng dẫn Sở Y tế thực hiện 

các ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19 nhất là công 

tác khai báo y tế, theo dõi, truy vết, xác định vùng dịch bệnh; đẩy nhanh các dịch 
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vụ công mức độ 4 theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Thông tin và Truyền thông, 

sớm ban hành kế hoạch hành động trong tháng 5/2021. 

 4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Công an 

tỉnh; UBND các huyện, xã biên giới tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện 

pháp để siết chặt quản lý, bảo vệ biên giới với Campuchia; tăng cường lực lượng 

quản lý biên giới, ngăn chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt là ở các tuyến 

đường mòn, lối tắt.  

 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế phối 

hợp để thực hiện kịp thời các nội dung chỉ đạo của Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 

và chỉ đạo của UBND tỉnh trong chuyến công tác, kiểm tra và làm việc tại tỉnh 

Gia Lai ngày 29/4/2021 về phòng, chống dịch Covid-19. 

 5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế thực hiện nghiêm công tác cách ly tập 

trung, thực hiện đúng thời gian cách ly và số lần xét nghiệm đối với người cách 

ly tập trung phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, hướng dẫn hiện hành của 

Bộ Y tế, không để xảy ra lây nhiễm trong khu các ly tập trung; chuẩn bị sẵn sàng 

các khu cách ly tập trung để đáp ứng nhu cầu tiếp nhận người vào cách ly. 

6. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường học trên địa bàn tỉnh tiếp tục 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị sẵn sàng 

phương án để tổ chức dạy, học trực tuyến; phối hợp với Sở Y tế kịp thời đề xuất 

UBND tỉnh cho học sinh, sinh viên tạm dừng đến trường nếu thấy nguy cơ lây 

nhiễm dịch bệnh cao; điều chỉnh kế hoạch kết thúc sớm thi Học kỳ II năm học 

2020-2021 để phòng, chống dịch. 

 7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Sở Y tế khẩn trương thành 

lập khu cách ly tập trung cho người nước ngoài; tiếp tục chỉ đạo các địa phương, 

đơn vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ 

sở lưu trú, các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, các danh lam thắng cảnh, khu 

vui chơi, giải trí…Phối hợp với Sở Y tế đề xuất UBND tỉnh tạm dừng một số hoạt 

động văn hóa, thể thao tập trung đông người, một số dịch vụ chưa thiết yếu… nếu 

thấy nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. 

 8. Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các doanh 

nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thực hiện nghiêm công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 theo quy định; phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh trong việc 

theo dõi, truy vết các trường hợp đi về tỉnh từ vùng dịch trên các phương tiện vận 

tải. 

 9. Về công tác, hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19. 

 - Giao đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó 

Trưởng Ban Chỉ đạo chỉ đạo Sở Y tế, các sở, ngành kiểm tra, rà soát lại việc phân 

công nhiệm vụ của các thành viên Ban Chỉ đạo, trách nhiệm của các thành viên 

và công tác phối hợp của các sở, ngành thành viên trong phòng, chống dịch để bổ 

sung, sửa đổi phù hợp, đảm bảo vận hành thông suốt, hiệu quả. 

 - Yêu cầu Sở Y tế thực hiện đúng vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Cơ quan 

Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, nhất là việc chủ động nắm chắc tình 
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hình, diễn biến dịch bệnh; chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời về chuyên môn, nghiệp vụ 

cho các đơn vị, cơ sở y tế; chủ động phối hợp liên ngành; kịp thời báo cáo, tham 

mưu, đề xuất cụ thể cho UBND tỉnh và Trưởng Ban Chỉ đạo của tỉnh để chỉ đạo 

thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch; giữ mối liên hệ thường xuyên 

với Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 để kịp thời xin 

ý kiến chỉ đạo chuyên ngành. 

 10. Yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của 

tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, phân cấp quản lý và địa bàn được phân công phụ 

trách tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời công tác phòng, chống dịch của các 

đơn vị thuộc ngành theo dõi và địa phương phụ trách; thường xuyên theo dõi, cập 

nhật diễn biến tình hình dịch trên địa bàn báo cáo tình hình về Thường trực Ban 

Chỉ đạo (Sở Y tế)  để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.  

 11. UBND huyện, thị xã, thành phố; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 cấp huyện: 

 - Thực hiện chức trách, nhiệm vụ theo phân cấp; chịu trách nhiệm trước 

UBND tỉnh và phải chịu sự xử lý nghiêm trách nhiệm của cá nhân, tập thể theo 

quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước nếu chủ quan, lơ là để dịch bệnh 

Covid-19 xảy ra trên địa bàn. 

 - Rà soát, kích hoạt và vận hành Tổ Covid cộng đồng, tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin cho các Tổ Covid cộng đồng. 

- Người đứng đầu các địa phương hạn chế đi ra khỏi tỉnh, trừ trường hợp 

cần thiết phải báo cáo và được sự chấp thuận của Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Tập trung 

chỉ đạo, tổ chức trực 24/24h, chỉ huy sẵn sàng ứng phó phòng, chống dịch trong 

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

chống dịch, kịp thời báo cáo về Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo và UBND tỉnh 

theo quy định. 

 Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, 

Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo sáng ngày 

04/5/2021 để các sở, ngành, đơn vị, địa phương, các thành viên Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh, huyện triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- TTr.Tỉnh ủy; TTr. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;  

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- MTTQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh;  

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Gia Lai; Đài PT-TH Gia Lai; 

- Các Phó CVP.UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KTTH, KGVX. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG   

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

                     

             

         Trương Công Hoài 
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