
 

  

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 8 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 cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo  
 

 
 

Chiều ngày 06 tháng 8 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 cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 của tỉnh (Thường trực BCĐ) để triển khai các công tác liên 

quan phòng, chống dịch Covid-19. Dự họp có các thành viên Ban Thường trực 

Ban Chỉ đạo Phòng chống Covid-19 tỉnh, các Tổ Nghiệp vụ - Chuyên môn, Thông 

tin và truyền thông của Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Sau khi nghe báo cáo của Sở Y tế và ý kiến của các thành viên Ban chỉ đạo 

tại cuộc họp; đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực 

Ban Chỉ đạo có ý kiến kết luận như sau: 

Từ ngày 28/5 đến sáng ngày 06/8/2021, toàn tỉnh phát hiện 170 ca nhiễm 

SARS-CoV-2 trên địa bàn 07 huyện, thị xã, thành phố; đa số là công dân đi về từ 

vùng dịch. Đến thời điểm báo cáo có 07 trường hợp đã xuất viện theo đúng quy 

định, hiện còn 163 trường hợp đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến tỉnh 

Gia Lai và Bệnh viện 331; hiện tại đang có 6.396 trường hợp đang cách ly tập 

trung tại 35 cơ sở cách ly tập trung trong toàn tỉnh. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới, Thường trực 

Ban Chỉ đạo tỉnh yêu cầu:  

1. Đối với các địa điểm liên quan mốc dịch tễ bệnh nhân Covid-19: 

- Liên quan đến chùm ca bệnh của tỉnh Khánh Hòa và các mốc dịch tễ: Bắt 

đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 07/8/2021 thực hiện gỡ bỏ phong tỏa đối với khu dân 

cư UBND phường Tây Sơn, hẻm 13/1 đường Hai Bà Trưng, tổ dân phố 1, phường 

Tây Sơn – thành phố Pleiku, Siêu thị điện máy Chợ Lớn, quán lẩu Cô Duyên 

đường Phan Đình Phùng và các mốc dịch tễ liên quan. Giao cho UBND thành phố 

Pleiku chủ trì phối hợp với Công an thành phố Pleiku và các đơn vị, lực lượng 

liên quan khẩn trương triển khai thực hiện.  

- Liên quan đến các mốc dịch tễ của bệnh nhân Covid-19 T.Đ.D (BN 

181766):  

+ Tiếp tục thực hiện khoanh vùng hẹp đối với Bãi xe (địa chỉ số 169 Nguyễn 

Chí Thanh, phường Trà Bá, Thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) và Quán ăn liên quan đến 
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mốc dịch tễ của bệnh nhân Covid-19, tiếp tục tiến hành hoạt động giám sát, xác minh 

thông tin, điều tra bổ sung các mốc dịch tễ theo lịch trình di chuyển của ca bệnh F0, truy 

vết đối với những người có tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 và tổ chức lấy mẫu xét 

nghiệm SARS-CoV-2 ngay sau khi phát hiện. 

+ Trên cơ sở đánh giá, điều tra dịch tễ và kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 để 

xem xét gỡ bỏ phong tỏa tạm thời đối với Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn – Gia Lai 

(địa chỉ: số 126 đường Wừu, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai) vào ngày 07/8/2021 (nếu 

kết quả xét nghiệm sau 72 giờ âm tính); thực hiện cách ly các đối tượng có liên quan 

theo quy định. 

- Liên quan đến trường hợp tái dương tính với SARS-CoV-2 (tên K.N, sinh năm 

2003, địa chỉ Làng Kte - xã H’Bông - huyện Chư Sê): giao cho UBND huyện Chư Sê 

đánh giá tình hình, tổ chức khoanh vùng tạm thời khu vực nhà bệnh nhân, đồng thời 

xem xét khoanh vùng hẹp tại khu vực thuộc Làng Kte - xã H’Bông - huyện Chư Sê sao 

cho vừa thuận lợi trong việc quản lý, giám sát vừa hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sinh 

hoạt của người dân xung quanh. 

2. Đối với các cơ sở cách ly tập trung 

- Cơ sở cách ly tập trung Trường Dân tộc Nội trú tỉnh và Trường Dân tộc 

Nội trú huyện Ia Grai: 

+ Tiếp tục tạm dừng hoạt động tiếp nhận công dân và kết thúc cách ly đối 

với công dân tại Cơ sở cách ly Trường Dân tộc Nội trú tỉnh. Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh tiếp tục rà soát lại công tác cách ly công dân, chỉ đạo bố trí và thực hiện giãn 

cách trong cơ sở cách ly, quán triệt các quy định cách ly và xử phạt ngay khi phát 

hiện công dân vi phạm; dựa trên kết quả kiểm tra, đánh giá để tham mưu Ban Chỉ 

đạo có phương án tiếp theo. 

+ Đối với Trường Dân tộc Nội trú huyện Ia Grai: giao cho Bộ Chỉ huy Quân 

sự tỉnh kiểm tra, đánh giá lại cơ sở cách ly tập trung, chỉ đạo tổ chức khoanh vùng 

hẹp các khu vực trong khu cách ly có nguy cơ rất cao; các khu vực còn lại có thể 

cho công dân ra khi đủ điều kiện kết thúc cách ly tập trung. 

- Đối với cơ sở cách ly tập trung tại khách sạn:  

+ Sở Y tế chỉ đạo lực lượng phối hợp với chính quyền địa phương để tổ 

chức kiểm tra việc tổ chức cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, rà soát từng hồ 

sơ của công dân về các điều kiện cách ly tại nhà, các nội quy cách ly tại khách 

sạn, công khai giá dịch vụ để công dân biết. 

+ Trong quá trình tổ chức cách ly tập trung: khách sạn, lực lượng làm việc 

tại khách sạn phải hướng dẫn công biết để thực hiện tốt các quy định cách ly tại 

nhà sau khi kết thúc cách ly tập trung. 

3. Về Bệnh viện điều trị Covid-19: 

- Sở Y tế xây dựng mạng lưới, hệ thống bệnh viện toàn tỉnh và phân tầng 

điều trị để có phương án chủ động xây dựng bệnh viện chuyên biệt, có trọng điểm. 
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- Sở Y tế rà soát các trang thiết bị, máy móc, phương tiện phòng, chống 

dịch và nhu cầu đáp ứng với các tình huống dịch bệnh, nhất là đảm bảo thực hiện 

công tác chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19. 

- Các Bệnh viện đã được phân công làm bệnh viện điều trị Covid-19 tại 

thành phố Pleiku và các bệnh viện điều trị Covid-19 khu vực biên giới cần triển 

khai hoàn thiện hệ thống phân luồng, chuẩn bị các điều kiện cơ bản để sẵn sàng 

chuyển đổi thành Bệnh viện điều trị Covid-19, tránh bị động khi có dịch xảy ra. 

4. Về kinh phí phục vụ phòng chống dịch Covid-19: 

- Giao cho Sở Tài chính tham mưu đề xuất UBND tỉnh  kiện toàn Tổ giám 

sát, hướng dẫn việc mua sắm trang thiết bị, thuốc, hóa chất, vật tư phục vụ phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh (theo Quyết định 330/QĐ-UBND ngày 

23/3/2021): bổ sung thêm các thành viên gồm Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, Sở 

Kế hoạch Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh. 

- Sở Tài chính chủ động hướng dẫn cho các đơn vị về hoạt động mua sắm, 

vật tư trang thiết bị, cách thức triển khai, hình thức chi trả liên quan đến công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 tại các Bệnh viện điều trị Covid-19. 

5. Công tác tiêm vắc xin: 

- Sở Y tế khẩn trương xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 

6, đợt 7 để chuẩn bị sẵn sàng tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận. 

- Ưu tiên tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các lực lượng (Công an, 

quân sự, tình nguyện viên) trước khi đi làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, khu 

cách ly. Khẩn trương rà soát, bổ sung danh sách để thực hiện tiêm ngay cho các 

đối tượng. 

6. Về việc thực hiện Công văn 226/CV-BCĐ ngày 30/7/2021 của Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời áp dụng 

các hình thức cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19: 

Tiếp tục triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc hướng dẫn về việc tổ 

chức cách ly tập trung, kết thúc cách ly tập trung theo hướng dẫn tại công văn 

226; lưu ý các điều kiện ràng buộc khi tổ chức cách ly tại nhà đối với công dân về 

từ vùng dịch, kết thúc thời gian cách ly tập trung; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Y 

tế thông tin, phổ biến cho công dân trong khu cách ly hiểu và chấp hành; phối hợp 

với các địa phương tổ chức thật chặt chẽ, tránh có sai sót làm phát sinh lây lan 

dịch trong cộng đồng. 

- Lưu ý: Đối với các trường hợp công dân đang thực hiện cách ly tập trung: 

Nếu có tiếp xúc gần với ca mắc Covid-19 trong cơ sở cách ly tập trung sẽ được 

xác lập lại ngày bắt đầu cách ly tập trung cho công dân (là ngày tiếp xúc gần với 

ca mắc Covid-19; nếu không xác định được thời điểm tiếp xúc gần thì ngày xác 

lập lại được tính từ ngày ca mắc được ghi nhận). Đơn vị ban hành Quyết định 

cách ly tập trung cho công dân ban đầu thì tiếp tục ban hành Quyết định cách ly 
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tập trung cho công dân theo thời gian mới xác lập trên cơ sở tờ trình của Ban điều 

hành Cơ sở cách ly tập trung nơi công dân đang cách ly.  

- Đối với công dân sau kết thúc cách ly tập trung: bắt buộc phải cách ly tại 

nhà thêm 07 ngày (tính từ ngày ban hành Quyết định kết thúc cách ly tập trung) 

và giám sát y tế 07 ngày nữa. 

- Việc xác nhận các điều kiện cách ly tại nhà của công dân do Chủ tịch 

UBND các xã, phường, thị trấn tổ chức đoàn kiểm tra, đánh giá và chịu trách 

nhiệm, nếu xác nhận không đúng thực tế; trong thành phần đoàn kiểm tra bắt buộc 

phải có thành phần là Công an và Y tế (kể cả Y tế thôn, bản, người có chuyên môn 

y tế).  

- Việc triển khai các thủ tục để tiếp nhận công dân cách ly tại nhà nếu đủ 

các điều kiện theo quy định phải được tổ chức thực hiện chặt chẽ theo hướng dẫn, 

có biên bản giao nhận, thống nhất giữa các bên. 

 - Sở Y tế, Bộ Chỉ huy quân sự phối hợp cùng Công an tỉnh báo cáo hàng 

ngày vào 17h cho Thường trực Ban Chỉ đạo để kiểm tra, chấn chỉnh (số bệnh nhân 

ra viện, số thực hiện xong cách ly tập trung chuyển về cách ly tại nhà, số ca dương 

tính nhập viện; báo cáo rõ địa phương nào thiếu trách nhiệm, sai sót hồ sơ, hoặc 

phối hợp chưa tốt…) 

7. UBND các huyện, thị xã, thành phố:  

- Tiếp tục rà soát về công tác phòng, chống dịch tại các bến xe tải, bãi xe, 

bến xe với nguyên tắc kiểm tra theo đơn vị hành chính quản lý đồng thời yêu cầu 

các chốt kiểm tra, giám sát thật chặt đối với các phương tiện ra vào địa bàn. 

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 cấp xã, phường, thị trấn về công tác kiểm tra, đánh giá các điều kiện cách ly 

của công dân cách ly tại nhà theo Công văn 226/CV-BCĐ ngày 30/7/2021 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc hướng dẫn tạm thời áp dụng 

các hình thức cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19. 

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 các cơ quan, đơn vị, địa 

phương 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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