
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH GIA LAI 

Số:          /UBND-KGVX 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Gia Lai, ngày         tháng       năm 2021 

  V/v tăng cường công tác phòng, 

         chống dịch Covid-19    

                                 Kính gửi:    

-  Các sở, ban, ngành tỉnh; 

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

 Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang diễn biến phức tạp, 

khó lường, đã xuất hiện ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn thành phố Pleiku; liên 

quan đến ca bệnh H.V.Đ mã BN 95028 và ca bệnh N.G.T mã BN 36712 tại thành 

phố Pleiku nhiều cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố Pleiku đã 

có tiếp xúc gần với các ca bệnh.  

 Trước tình hình trên, Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành tỉnh, Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo cán bộ, công chức và người lao 

động thuộc đơn vị mình quyết liệt triển khai công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo 

của UBND tỉnh tại văn bản số 231/UBND-KGVX ngày 18/7/2021 và Công điện số 

17 ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh. Trong đó, chú trọng một số nội dung sau: 

 1. Thực hiện nghiêm túc, trung thực việc khai báo y tế, thông tin dịch tễ theo 

hướng dẫn của cơ quan y tế, báo cáo ngay cho lãnh đạo đơn vị và các cơ sở y tế 

nếu phát hiện đã tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19 hoặc các trường hợp có 

khả năng lây nhiễm từ người bệnh. Đồng thời, nâng cao nhận thức, chủ động thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; không tham gia các hoạt động tụ 

tập đông người. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công 

việc của cơ quan, có phương án giải quyết công việc thường xuyên (nếu có 

trường hợp phải cách ly theo quy định), để không bị gián đoạn hoặc chậm trễ ảnh 

hưởng đến công việc chung. 

 2. Không đưa tin, chia sẻ, phát tán những thông tin không chính xác, gây 

hoang mang, lo lắng trong cộng đồng, làm ảnh hưởng tiêu cực đến công tác 

phòng, chống dịch bệnh. Kịp thời báo cáo cơ quan chức năng đối với những 

trường hợp vi phạm pháp luật về phòng chống dịch Covid-19.  

 3. Thực hiện nghiêm việc quản lý khách ra vào trụ sở, hạn chế tối đa người 

ngoài vào trụ sở, trừ trường hợp đến liên hệ công tác; thường xuyên thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch và phun thuốc khử khuẩn tại nơi làm việc.  

Nhận được văn bản, đề nghị thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND (b/c); 

- Ủy ban MTTQVN tỉnh (ph/h) 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- Lãnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX.h 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Nguyễn Thị Thanh Lịch 
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