
 

ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH GIA LAI 
 

Số:              /UBND-KGVX 

V/v tiếp tục triển khai khẩn cấp 

một số biện pháp trong phòng, 

chống dịch Covid-19 do liên quan 

đến các trường hợp dương tính lần 

1 với SARS-CoV-2 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   Gia Lai, ngày        tháng       năm 2021 

 

 

       Kính gửi:  

- Sở Y tế 

- Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các 

huyện, thị xã, thành phố. 

 

  

 Vào lúc 17h30’ ngày 24/6/2021, theo báo cáo của Giám đốc Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Gia Lai, qua quá trình lấy mẫu xét nghiệm tại các khu các ly tập 

trung, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh ghi nhận 02 trường hợp dương tính lần 1 

với SARS-CoV-2. Hai trường hợp này đều từ Bình Dương về tỉnh Gia Lai cùng ca bệnh 

số 13486, xét nghiệm lần 1 vào ngày 21/6/2021 có kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

 Trước tình hình trên, để tiếp tục kiểm soát hiệu quả, triệt để dập dịch, hạn chế 

thấp nhất khả năng lây lan dịch bệnh trong cộng đồng, UBND tỉnh yêu cầu Thủ 

trưởng các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Trưởng Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan triển khai khẩn cấp các biện pháp sau: 

1. Đối với UBND huyện và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện 

Chư Sê:  

- Rà soát kỹ để phát hiện kịp thời, tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-

2 và cách ly tập trung đối với tất cả các đối tượng F2 chuyển thành F1; tổ chức cách 

ly tại nhà đối với các đối tượng F3 chuyển thành F2, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ cao và tổ chức giám sát y tế nghiêm ngặt 

đối với các trường hợp trên. 

- Giao Ban Chỉ đạo huyện Chư Sê tiếp tục nâng cao mức độ phòng, chống 

dịch Covid-19; triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với 

tình hình thực tế tại địa phương. Sẵn sàng các phương án triển khai thực hiện cách 

ly vùng có dịch tại địa phương theo Quyết định 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 của 

Bộ Y tế về việc ban hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hiện cách ly y tế vùng có dịch 

Covid-19” và hướng dẫn của Sở Y tế tại công văn số 413/NVY-SYT ngày 

19/02/2021 về việc “Hướng dẫn tạm thời tổ chức các hoạt động khi phong tỏa, cách 



2 

 

ly một địa phương để phòng, chống dịch Covid-19” trong trường hợp dịch bệnh phát 

sinh tình huống xấu. 

 2. Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

- Tiếp tục triển khai cho Đội phản ứng nhanh, các lực lượng truy vết và lấy 

mẫu xét nghiệm, xử lý môi trường, thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ cho huyện Chư Sê để 

đảm bảo đáp ứng với tình hình dịch bệnh. 

- Phối hợp với Bệnh viện Đa khoa tỉnh để vận chuyển 02 trường hợp dương 

tính nói trên đến Khoa Bệnh Nhiệt đới - Bệnh viện Đa khoa tỉnh để theo dõi, cách 

ly, chăm sóc và điều trị theo đúng phác đồ, hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- Tiếp tục khẩn trương truy vết, lấy mẫu xét nghiệm F1 tại các địa bàn có nguy 

cơ cao ở các huyện Chư Sê, Phú Thiện, Krông Pa...  

 3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 

Kiểm tra công tác cách ly tập trung, điều tra xác minh dịch tễ những trường 

hợp có tiếp xúc gần với 02 trường hợp dương tính nói trên, cách ly tạm thời, phối 

hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để lấy mẫu xét nghiệm và tổ chức phun 

khử khuẩn phòng ở của 02 trường hợp trên tại Trung tâm Huấn luyện dự bị động 

viên/binh đoàn 15 huyện Đức Cơ. 

4. Công an tỉnh; Sở Giao thông vận tải: 

- Tiếp tục triển khai các biện pháp kiểm tra, kiểm soát công dân đi về từ các 

địa phương có dịch; tăng cường hoạt động của 04 chốt kiểm soát, trong trường hợp 

cần thiết, trao đổi với các cơ quan liên quan để tăng cường nhân lực cho các chốt 

kiểm soát nói trên. 

 - Linh động trong việc tạm ngừng/cho phép trở lại các hoạt động phương tiện 

vận tải từ tỉnh Gia Lai đến các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19. 

5. UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thị xã, thành phố: 

- Khẩn trương rà soát và đánh giá mức độ nguy cơ theo Quyết định số 

2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về việc ban hành 

“Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong 

phòng, chống dịch Covid-19” để bổ sung kế hoạch đáp ứng từng cấp độ của địa 

phương và đưa ra các biện pháp xử lý phù hợp. 

- Tăng cường nắm bắt thông tin các gia đình có thân nhân làm việc tại các địa 

phương có tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp như: Đà Nẵng, Bình 

Dương, thành phố Hồ Chí Minh...để thực hiện tuyên truyền về việc khai báo y tế, 

trong trường hợp về địa phương phải thực hiện khai báo y tế ngay và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

Riêng đối với UBND huyện Krông Pa phải quản lý chặt chẽ công dân đi về từ 

tỉnh Phú Yên, lập danh sách và áp dụng các biện pháp cách ly y tế phù hợp. 
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6. Sở Thông tin - Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình 

Gia Lai thông tin kịp thời đến người dân về tình hình dịch bệnh Covid-19 để người 

dân bình tĩnh, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện có hiệu quả các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./. 

 

Nơi nhận:             
- Như trên; 

- Văn phòng Chính phủ (báo cáo); 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- Viện Vệ sinh dịch tể Tây Nguyên; 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);                         
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- Các Ban đảng của Tỉnh ủy; 

- MTTQVN tỉnh và các Hội, đoàn thể tỉnh; 

- Báo Gia Lai; Đài PT-TH Gia Lai; 

- CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, KTTH, NL, KGVX. 

          TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thanh Lịch 
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