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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng 

ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại  

cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh ngày 12/8/2021. 
 

 

Chiều ngày 12/8/2021, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND 

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

tỉnh đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

của tỉnh (Thường trực BCĐ) để triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19. Dự 

họp có đại diện lãnh đạo: Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Tài chính, Trung tâm 

Phòng chống bệnh tật tỉnh - CDC, Tổ Nghiệp vụ - Chuyên môn phòng, chống dịch của 

Ban Chỉ đạo tỉnh. 

Sau khi nghe Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tỉnh, Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh báo cáo nhanh tình hình, đánh giá lây nhiễm chéo trong khu cách ly, 

dự kiến việc phân tầng điều trị tại bệnh viện dã chiến, triển khai công tác mua sắm 

trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch và triển khai kế hoạch tiêm vaccin ngừa 

Covid-19; các sở, ngành, đơn vị là thành viên Thường trực BCĐ báo cáo tiến độ triển 

khai nhiệm vụ được giao, đề xuất các giải pháp, phương án phòng, chống dịch trong 

thời gian tới. Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo có 

ý kiến kết luận như sau: 

Tính từ ngày 28/5/2021 đến nay tỉnh Gia Lai đã phát hiện 324 trường hợp 

dương tính với SARS-CoV-2, trong đó 12 trường hợp đã xuất viện, đang điều trị 312 

bệnh nhân, đáng chú ý trong số 53 trường hợp dương tính mới mắc trong ngày có tới 

33 ca mắc tại Cơ sở cách ly tập trung Trường Dân tộc nội trú huyện Krông Pa, cho 

thấy tình hình rất phức tạp trong cơ sở cách ly tập trung, nguy cơ tiềm ẩn ca bệnh 

dương tính trong cơ sở cách ly là rất lớn. Để tiếp tục thực hiện các biện pháp khẩn cấp 

phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, Thường trực BCĐ tỉnh thống nhất triển khai một 

số vấn đề sau: 

1. Về công tác cách ly tập trung và xử lý tình huống phát hiện trường hợp 

lây nhiễm Covid-19 tại Cơ sở cách ly tập trung: 

1.1. Sở Y tế: 

- Chủ trì, tham mưu xây dựng phương án xử lý tình huống khi phát hiện trường 

hợp mắc Covid-19 tại Cơ sở cách ly tập trung, trong đó có tình huống: Xuất hiện 

trường hợp mắc và không có lây nhiễm chéo từ công dân sang lực lượng phục vụ, tình 

huống xuất hiện chuỗi trường hợp mắc Covid-19 tại 01 Khu cách ly tập trung, có 

trường hợp lây nhiễm chéo từ người cách ly tập trung sang lực lượng phục vụ tại khu 
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cách ly tập trung; trường hợp xuất hiện trường hợp dương tính tại nhiều khu cách ly 

tập trung. 

- Hướng dẫn Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trong việc điều chỉnh, tổ chức phân khu, 

phân luồng lại, giãn cách phù hợp, tăng cường thông khí trong các phòng cách ly tại 

các cơ sở cách ly tập trung. 

- Tăng cường kiểm tra việc tổ chức cách ly tại các khách sạn, việc xử lý rác thải 

sinh hoạt, chất thải nguy hại. 

1.2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 

- Rà soát, xây dựng các biện pháp đáp ứng phòng chống dịch theo các mức: 

giãn cách trong từng Khu cách ly, từng phòng cách ly; tách công dân ra làm 4 nhóm 

cơ bản: Nhóm ở cùng phòng, nhóm F1 khác, nhóm ở cùng phân khu cách ly, nhóm 

còn lại; tổ chức phun khử khuẩn môi trường, hướng dẫn công dân tự vệ sinh buồng 

cách ly.  

- Khẩn trương rà soát, báo cáo đề xuất lắp đặt bổ sung camera tại Cơ sở cách ly 

tập trung còn thiếu và phải đăng ký sử dụng hiệu quả tối đa công dụng, nhất là phục vụ 

hoạt động giám sát cách ly 24/24, truy vết khi cần, đồng thời làm căn cứ xử lý nghiêm 

vi phạm phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tăng cường đảm bảo công tác an ninh trật tự, an toàn trong Cơ sở cách ly tập 

trung, nhất là trong từng Khu cách ly tập trung, không để công dân di chuyển qua lại 

giữa các Khu cách ly, giữa các phòng; tổ chức giờ giới nghiêm trong Cơ sở cách ly để 

các công dân tuân thủ các quy định, công dân vi phạm phòng, chống dịch cần xử phạt 

thật nghiêm. Tăng cường kiểm tra giám sát và xử lý đối với các trường hợp vi phạm. 

- Thông tin, tuyên truyền cho các cơ sở cách ly tập trung đang tạm hoãn thời 

gian kết thúc cách ly để công dân hiểu, đồng thuận với phương án của tỉnh góp phần 

kiểm soát không để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng. 

- Đối với cơ sở cách ly có nhiều công dân dương tính với SARS-CoV-2 

(Trường Dân tộc nội trú tỉnh, Trường Dân tộc nội trú huyện Krông Pa, Trường Dân 

tộc nội trú huyện Ia Pa), tiếp tục tạm dừng cho công dân kết thúc cách ly để tổ chức 

xét nghiệm SARS-CoV-2 mỗi 3 ngày 1 lần, lấy mẫu đơn cho các trường hợp F1 và 

trường hợp nguy cơ cao, lấy mẫu gộp cho các trường hợp còn lại, đánh giá lại vào 

ngày 15/8/2021. 

- Lực lượng phục vụ tại cơ sở cách ly tập trung cần sử dụng trang phục phòng 

hộ cá nhân để đảm bảo cho lực lượng tuyến đầu chống dịch khi tiếp xúc với công dân. 

- Rà soát bố trí lại các khu cách ly theo hướng tiết kiệm, khoa học, ưu tiên giải 

phóng sớm các trường học để chuẩn bị các điều kiện cho năm học mới. 

2. Tăng cường năng lực thu dung, cách ly, điều trị Bệnh nhân Covid-19:  

2.1. Thống nhất phân tầng điều trị thành 4 tầng, cụ thể như sau: 

- Tầng 1: Điều trị bệnh nhân Covid-19 nhẹ và không triệu chứng viêm đường 

hô hấp cấp. 
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- Tầng 2: Điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ và người bệnh mắc Covid-

19 có kèm bệnh lý nền nhưng đã được điều trị ổn định. 

- Tầng 3: Điều trị bệnh nhân Covid-19 có các triệu chứng bệnh ở mức độ trung 

bình.  

- Tầng 4: Điều trị người bệnh mắc Covid-19 nặng và người bệnh mắc Covid-19 

có kèm bệnh lý nền nặng hoặc cần hồi sức cấp cứu.  

2.2. Giao Sở Y tế: 

- Xây dựng khung quản lý vận hành cho từng Bệnh viện điều trị Covid-19 theo 

phân tầng điều trị như trên. 

- Xây dựng cơ số thuốc, trang thiết bị để khẩn trương mua sắm theo phân tầng 

của các bệnh viện, sẵn sàng đáp ứng với tình hình dịch bệnh Covid-19.   

- Thông báo rộng rãi cụ thể về phân tầng của các bệnh viện để tiếp nhận bệnh 

nhân tương ứng.  

- Khẩn trương thống kê, lập danh sách các đối tượng tình nguyện tham gia công 

tác phòng, chống dịch để tổ chức tập huấn, lên phương án bố trí nhân lực cụ thể vào 

các cơ sở cách ly tập trung, bệnh viện điều trị Covid-19. 

- Khẩn trương hoàn thiện kế hoạch và hỗ trợ hướng dẫn Trung tâm y tế huyện Ia 

Pa trong việc xây dụng phương án, kế hoạch và cách thức tổ chức, hoạt động để sẵn 

sàng thu dung, cách ly, điều trị bệnh nhân Covid-19 mức độ nhẹ. 

2.3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp cùng Sở Y tế tiếp tục khảo sát để đề 

xuất thiết lập Bệnh viện dã chiến điều trị ca bệnh Covid-19 không triệu chứng tại Khu 

ký túc xá Trường Cao đẳng nghề, Trường Cao đẳng sư phạm Gia Lai, tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Binh đoàn 15 

sử dụng cơ sở của Bệnh viện Binh đoàn 15 làm bệnh viện điều trị Covid-19 của tỉnh 

(hoàn thành trước ngày 15/8/2021). 

3. Mua sắm và tiếp nhận, phân bổ: 

- Giao Sở Y tế: 

+ Liên hệ với đơn vị cung cấp để nhận máy xét nghiệm Realtime – PCR (02 

chiếc), máy tách chiết (01 chiếc) do Bộ Y tế cấp; bố trí nhân lực để được hướng dẫn sử 

dụng thiết bị từ nhà cung cấp một cách có hiệu quả nhất. Quá trình nhận chuyển giao 

phải đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch. Tham mưu phân bổ thiết bị khi nhận 

về tỉnh. 

+ Việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch 

phải kịp thời, đúng quy định và theo phương án được duyệt.  

+ Khẩn trương xây dựng bổ sung kế hoạch đáp ứng từng cấp độ phòng, chống 

dịch Covid-19 tại tỉnh Gia Lai và xây dựng kinh phí theo từng cấp độ, trình Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch, Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt trước ngày 15/8/2021. 

+ Sở Y tế chấn chỉnh ngay việc một số bệnh viện, các cơ sở y tế công lập tự ý 

làm thư kêu gọi đóng góp hỗ trợ trong công tác phòng, chống dịch; để một số tổ 
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chức/cá nhân lợi dụng việc này trục lợi gây ảnh hưởng không tốt; thực hiện nghiêm 

quy định tại Nghị định 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về việc vận 

động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân 

khắc phục khó khăn do thiên tai, hoả hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc 

bệnh hiểm nghèo. 

- Sở Tài chính tiếp tục hỗ trợ các bệnh viện điều trị Covid-19 để tháo gỡ vướng 

mắc trong việc mua sắm phục vụ công tác phòng, chống dịch. 

4. Về việc tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19: 

- Các đơn vị liên quan rà soát lại danh sách tiêm vắc xin, yêu cầu phải đúng đối 

tượng tiêm, chỉ những người trong danh sách mới được tiêm. Chấn chỉnh các sai sót 

trong công tác tổ chức tiêm vắc xin trong thời gian qua, thực hiện thanh kiểm tra công 

tác tiêm vắc xin theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 604/TTrB-P1 ngày 13/7/2021 

về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm trong công tác phòng 

chống dịch Covid-19 và rà soát, bổ sung quy trình tiêm vắc xin phòng Covid-19. 

- Sở Y tế có văn bản đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố, các đơn vị 

tiêm chủng của tỉnh cập nhật kịp thời thông tin, số liệu tiêm vắc xin lên hệ thống 

chung khi triển khai kế hoạch tiêm phòng. 

- Sở Y tế xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin còn lại chưa được cấp theo quyết định 

phân bổ; báo cáo công tác triển khai tiêm vắc xin các đợt trước (số vắc xin được thông 

báo, số vắc xin thực nhận; đối tượng tiêm theo Nghị quyết 21, số chưa tiêm, số lượng 

mũi 1, mũi 2…). 

5. Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan, đơn 

vị tại địa phương mình, phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh triển khai các 

nhiệm vụ nêu trên. 

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

Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh để các sở, ban, ngành, UBND và Ban Chỉ 

đạo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai 

thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- TTr.Tỉnh uỷ (báo cáo); 
- TTr. HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- CVP, các Phó CVP.UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KGVX.  

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Trương Công Hoài 
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