
UBND TỈNH GIA LAI 

VĂN PHÒNG 

Số:        /TB-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Gia Lai, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh,  

Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19  

của tỉnh tại buổi làm việc với Sở Y tế (cơ quan Thường trực 

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh)  

 

 

Sáng 27 tháng 7 năm 2021, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 của tỉnh chủ trì làm việc với Sở Y tế (cơ quan Thường trực BCĐ phòng, 

chống Covid-19 của tỉnh) để triển khai một số công tác phòng chống dịch thời 

gian tới. Dự họp có ông Đỗ Đình Bằng - Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty 

TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai; tập thể Ban Giám đốc Sở Y tế; Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh; Trưởng, Phó các phòng chức năng của Sở Y tế; Giám đốc Trung 

tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh. Sau khi nghe lãnh đạo Sở Y tế, Giám đốc Trung tâm 

Kiểm soát Bệnh tật tỉnh báo cáo và ý kiến của các đại biểu dự họp; đồng chí 

Nguyễn Thị Thanh Lịch kết luận như sau: 

1. Chuẩn bị Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19: 

Thống nhất giao Sở Y tế xây dựng các quy trình để lên kế hoạch chuẩn bị 

Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 tại cơ sở được trưng dụng của Công ty 

TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai (địa chỉ 132B Tôn Thất Tùng, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai). Sở Y tế có trách nhiệm thống nhất với Công ty TNHH Bệnh 

viện Bình An Gia Lai về sử dụng tầng suất cơ sở vật chất, con người, quy trình 

của cơ sở này. Hồ sơ đề xuất thành lập gửi về UBND tỉnh trước 10h00’ngày 

28/7/2021. Trong quá trình vận hành nếu có vướng mắc, phối hợp với Công ty 

TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai để xử lý, nếu vượt thẩm quyền báo cáo 

UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

2. Về kích hoạt các khu cách ly tập trung: 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương rà soát, chuẩn bị cơ sở vật chất để 

kích hoạt khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Sư phạm tỉnh, Trường Dạy 

Nghề số 1, Trường Dân tộc Nội trú tỉnh. Làm việc với Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 

để thống nhất kích hoạt Trường dạy nghề 21 và dự lường các tình huống để có 

phương án kích hoạt các cơ sở cách ly tập trung theo từng tình huống phù hợp với 
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thực tế. Báo cáo Ban Chỉ đạo, UBND tỉnh nếu có vấn đề phát sinh hoặc vướng 

mắc. 

- Kiểm soát chặt chẽ việc cách ly y tế của công dân, đảm bảo tuân thủ 

nghiêm ngặt các quy định trong khu cách ly, không để lây nhiễm chéo cũng như 

mất an toàn trong khu cách ly; xử lý nghiêm nếu có vi phạm. 

3. Đối với 5 huyện phía Đông Nam và huyện K’Bang: 

3.1. Đối với huyện Kbang: Thị trấn Kbang và làng Tà Kơ (xã Sơ Pai) đã áp 

dụng khoanh vùng, phong toả tạm thời các điểm dịch tễ có liên quan các ca bệnh 

ngày thứ 5 (từ 11h00’ ngày 22/7/2021). Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm 

soát Bệnh tật tỉnh đánh giá, rà soát đối tượng để lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-

2 trong ngày thứ 7 (ngày 29/7/2021) và ngày thứ 14 (ngày 03/8/2021) để đánh giá 

và tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh để triển khai các biện pháp tiếp theo.  

3.2. Đối với các huyện Krông Pa, Ia Pa và thị xã Ayun Pa:  

- Tiếp tục phong tỏa nhà của ca bệnh N.L.T.N mã BN 46344, tại thị trấn 

Phú Túc, huyện Krông Pa và nhà của ca bệnh L.T.T.L mã BN 46342 tại Tổ dân 

phố 2, phường Đoàn kết, thị xã Ayun Pa cho đến khi có thông báo mới.  

- Hạ mức áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung Chỉ thị 

số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ xuống thực hiện triển 

khai áp dụng các nội dung theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ đối với thị xã Ayun Pa; vùng trung tâm huyện Ia Pa, thị trấn Phú 

Túc, huyện Krông Pa bắt đầu từ  00h00’ ngày 28/7/2021. 

- Giao Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh rà soát lấy mẫu 

xét nghiệm SARS-CoV-2 và đánh giá lại vào ngày thứ 14 (ngày 31/7/2021) để 

tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh triển khai các biện pháp tiếp theo. 

4. Về công tác truy vết, xét nghiệm tại thành phố Pleiku: 

- Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) tiếp tục tổ chức 

truy vết thật kỹ, không được bỏ sót đối tượng, lấy mẫu cho các đối tượng F1, F2 

trên địa thành phố Pleiku; khẩn trương lên phương án, tổ chức lấy mẫu xét 

nghiệm tầm soát cho các đối tượng tại Chợ Bà Định (đường Nguyễn Trãi, phường 

Yên Đỗ), Trung tâm Thương mại Pleiku, khu vực Chợ đêm (đường Nguyễn 

Thiện Thuật) và Siêu thị điện máy Chợ Lớn (đường Phan Đình Phùng, phường 

Tây Sơn). 

- Sở Y tế hướng dẫn cho Trung tâm Y tế của các huyện, thị xã, thành phố 

các văn bản về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia đối 

với nội dung hoạt động quản lý các đối tượng F2 trên địa bàn; điều phối nhân lực 

y tế trong toàn tỉnh để hỗ trợ cho các Trung tâm Y tế hiện nay đang thiếu nhân 

lực so với yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là Trung tâm Y tế 

thành phố Pleiku. 
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5. Về kế hoạch tiêm chủng vaccine phòng Covid-19: 

- Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh rà soát đối tượng tiêm 

vaccine phòng Covid-19 đợt 5 để đề xuất điều chỉnh kế hoạch (lưu ý ưu tiên cho 

cán bộ y tế phục vụ tại Bệnh viện điều trị Covid-19, Bệnh viện dã chiến điều trị 

Covid-19, lực lượng tuyến đầu phòng, chống dịch; các đối tượng đến hạn tiêm 

mũi 2; lực lượng vận tải, cung ứng hàng hoá thiết yếu). 

- Chỉ đạo các đơn vị có chức năng tiêm chủng tổ chức tiêm đảm bảo an 

toàn; thực hiện báo cáo và cập nhật thông tin theo quy định của Bộ Y tế. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ của tỉnh để Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Công ty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, 

thành phố, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:  
- TTr.Tỉnh ủy (báo cáo); 

- TTr. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- Thành ủy Pleiku; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Cty TNHH Bệnh viện Bình An Gia Lai; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- CDC tỉnh Gia Lai; 

- Lạnh đạo VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX.  

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trương Công Hoài 
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