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 THÔNG BÁO  
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo các huyện, thị 

xã, thành phố về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

                                                    ––––––––––––– 
 

Sáng ngày 08/7/2021, đồng chí Võ Ngọc Thành, Chủ tịch UBND tỉnh - 

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

của Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh (Thường 

trực Ban Chỉ đạo) với các huyện, thị xã, thành phố để triển khai thống nhất công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình hiện nay. 

Dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó 

Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh; Lãnh đạo 

các sở, ngành, đơn vị là Thành viên Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Giám đốc Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội; Tổ Thông tin - Truyền thông, Tổ Nghiệp vụ 

- Chuyên môn chống dịch của Ban Chỉ đạo tỉnh. Tại điểm cầu 17 huyện, thị xã, 
thành phố có 13 đồng chí Chủ tịch UBND - Trưởng Ban Chỉ đạo, 04 đồng chí 

Phó Chủ tịch UBND - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, thị xã, thành phố. 

Sau khi nghe Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo báo cáo về tình 

hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và đề xuất một số biện pháp triển khai trong 
thời gian tới; nghe Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo chuẩn bị triển 

khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó 
khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 
Chính phủ; nghe ý kiến của đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban 

Chỉ đạo tỉnh; ý kiến của các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố về 
tình hình triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, các khó khăn, vướng mắc 

và kiến nghị, đề xuất, Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19 của tỉnh kết luận: 

Từ đầu năm 2021 đến nay, mặc dù trải qua 2 đợt dịch Covid-19 (ghi nhận 

34 ca mắc, đã điều trị khỏi 28 ca), song với sự tập trung chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện quyết liệt công tác phòng, chống dịch vừa thực hiện đồng bộ các giải pháp 

phát triển kinh tế - xã hội để thực hiện mục tiêu kép nên trong 6 tháng đầu năm, 

tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh đạt 9,7%; giá trị sản xuất nông nghiệp, công 

nghiệp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ, thu ngân sách, tổng vốn đầu tư phát 

triển, kim ngạch xuất nhập khẩu, doanh thu bưu chính viễn thông, số lao động 

được tạo việc làm đều tăng trưởng và cao hơn so với cùng kỳ. Các lĩnh vực văn 

hóa - xã hội, y tế, khoa học - công nghệ, thông tin - truyền thông tiếp tục có bước 

phát triển. Chỉ số PCI cấp tỉnh được cải thiện. An ninh chính trị, an ninh biên 

giới, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Đây là kết quả đáng mừng và cần được 

phát huy. 
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 Tuy nhiên, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đã bùng phát 

trên diện rộng và ngoài cộng đồng, nhất là tại Thành  phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình 

Dương và một số địa phương lân cận như Phú Yên, Quảng Ngãi, Khánh Hòa, 

Bình Định…biến chủng mới xuất hiện với độc tính cao, lây lan nhanh và hầu hết 

ca bệnh Covid-19 được Bộ Y tế công bố là các trường hợp lây nhiễm trong nước, 

phát hiện trong cộng đồng. Tại tỉnh Gia Lai, từ ngày 28/5/2021 đến nay đã ghi 

nhận 07 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, đáng lưu ý, các trường hợp 

trên hầu hết là công dân đi về từ các địa phương có dịch (không phải trường hợp 

được phát hiện là F1, F2) trong khi một số đơn vị, địa phương, người dân trong 

tỉnh đã có biểu hiện chủ quan, lơ là, một số người dân, cơ sở kinh doanh còn chưa 

chấp hành quy định 5K của Bộ Y tế... Đây là những yếu tố nguy cơ làm dịch bệnh 

Covid-19 xâm nhập và bùng phát.  

Trước tình hình trên, UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, Chủ 

tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên 

quan triển khai kịp thời các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chỉ đạo của Trung 

ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, 

chống dịch Covid-19, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, của UBND tỉnh và 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh. Quán triệt sâu sắc quan điểm, 

tư tưởng chỉ đạo là “chống dịch như chống giặc”, với phương châm “5K + Vắc 

xin + Công nghệ”; chủ động thực hiện phương châm “4 tại chỗ”; tuân thủ nghiêm 

nguyên tắc phòng, chống dịch: Khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, truy vết nhanh, 

xét nghiệm kịp thời, cách ly triệt để và đúng đối tượng, điều trị hiệu quả. Phòng, 

chống dịch phải gắn với phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội, đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. 

2. Đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính 

quyền, sở, ngành, đơn vị, địa phương trong việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19; cá thể hóa trách nhiệm người lãnh đạo và người thực thi nhiệm 

vụ, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác vì dịch bệnh có thể xảy ra 

bất cứ lúc nào, bất cứ ở địa phương nào; huy động cả hệ thống chính trị, mọi 

người dân cùng chung tay phòng, chống dịch. 

 3. Nâng mức cảnh báo cao nhất trong phòng, chống chống dịch Covid-19. 

Thực hiện nghiêm các quy định sau kể từ 00h ngày 09/7/2021 để phòng, chống 

dịch Covid-19: 

a) Đối với các huyện: Chư Sê, Phú Thiện, Krông Pa, Chư Pưh: 

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động các quán bar/pub, vũ trường, karaoke, các 

dịch vụ massage xông hơi trên địa bàn cho đến khi có thông báo mới. 

 - Tạm dừng các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo tập trung tại các cơ sở tôn giáo, 

tín ngưỡng, thờ tự; khuyến khích thực hiện nghi lễ theo hình thức trực tuyến.  

- Dừng các hội thi, hội thao, các giải đấu thể thao. Các hoạt động thể thao 

ngoài trời tập trung không quá 10 người. 

- Giao Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của huyện 

căn cứ tình hình, nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn để quyết định dừng các hoạt 
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động, dịch vụ chưa thiết yếu như: Rạp chiếu phim, các địa điểm tập luyện các 

môn thể thao, phòng tập gym, yoga, các hồ bơi, các điểm và câu lạc bộ bi da, câu 

lạc bộ võ thuật, câu lạc bộ sức khỏe, các điểm cung cấp trò chơi điện tử, game 

online, các đại lý internet. 

Riêng đối với huyên Chư Sê: Thực hiện phong tỏa chặt làng Kte thuộc xã 

H’Bông; khoanh vùng tạm thời xã H’Bông (thời gian mở khoanh vùng/phong toả 

do Ban Chỉ đạo tỉnh quyết định); tiếp tục điều tra, truy vết, xét nghiệm tầm soát 

kỹ, đúng phương châm khoanh vùng rộng, phong tỏa hẹp, truy vết nhanh, xét 

nghiệm kịp thời, cách ly triệt để và đúng đối tượng. 

b) Đối với các huyện, thị xã, thành phố còn lại: 

- Tiếp tục tạm dừng hoạt động các quán bar/pub, vũ trường, karaoke, các 

dịch vụ massage xông hơi trên địa bàn cho đến khi có thông báo mới. 

- Các nghi lễ, sinh hoạt tôn giáo tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự 

không tập trung quá 20 người và phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19, bắt buộc khai báo y tế tại điểm sinh hoạt, phải đeo khẩu trang 

và giữ khoảng cách theo quy định của Bộ Y tế.  

- Các điểm cung cấp trò chơi điện tử, game online, các đại lý internet, các 

hồ bơi, các cơ sở làm đẹp, spa, rạp chiếu phim, các địa điểm tập luyện các môn 

thể thao, phòng tập gym, yoga, các điểm và câu lạc bộ bi da, câu lạc bộ võ thuật, 

câu lạc bộ sức khỏe được tiếp tục hoạt động, nhưng phải đảm bảo cam kết thực 

hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế và chỉ cho phép hoạt động với 50% quy mô 

và không quá 10 người tại một điểm. Chủ cơ sở các dịch vụ nêu trên chịu trách 

nhiệm cập nhật thông tin khai báo y tế đối với nhân viên, khách hàng, thành viên 

câu lạc bộ. 

 - Tiếp tục dừng tổ chức các tiệc cưới tại nhà hàng; chính quyền địa phương 

vận động, khuyến khích các gia đình lùi thời gian tổ chức cưới sau dịch hoặc bằng 

hình thức báo hỷ, trong trường hợp tổ chức tại nhà thì chỉ được tập trung trong 

gia đình không quá 20 người. 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương tăng cường hội, họp trực tuyến, triển 

khai hiệu quả, đồng bộ hơn nữa dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4. Đối với các 

hoạt động hội họp, hội nghị quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị các cơ 

quan, đơn vị, địa phương xem xét mức độ cần thiết để chủ động quyết định và 

chịu trách nhiệm về việc tổ chức; đồng thời, phối hợp với cơ quan y tế cùng cấp 

để thực hiện đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tổ chức tang lễ gọn, nhẹ, không kéo dài, đảm bảo các yêu cầu về 5K 

trong phòng, chống dịch. 

- Đối với các nhà hàng, cửa hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống cho 

phép hoạt động, chủ cơ sở kinh doanh phải cam kết với chính quyền địa phương 

về việc thực hiện các quy định, khuyến cáo về phòng, chống dịch Covid-19 của 

các cơ quan có thẩm quyền, khi vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm và dừng hoạt động. 

Riêng đối với địa bàn thành phố Pleiku, giao Chủ tịch UBND, Trưởng Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch của Thành phố đánh giá nguy cơ dịch bệnh để quyết 
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định các loại hình kinh doanh ăn uống tại vỉa hè vào ban đêm chỉ được bán mang 

đi, không phục vụ tại chỗ. 

- Các điểm di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh, khu du lịch, nơi 

công cộng yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nhất là 

việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách theo quy định của Bộ Y tế và tập trung 

không quá 20 người tại một địa điểm. 

Giao Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã theo chức 

năng, thẩm quyền tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, tùy theo mức độ vi phạm 

quyết định xử lý hành chính, yêu cầu tạm dừng hoạt động hoặc đề nghị xử lý theo 

quy định của pháp luật để đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch. 

- Đề nghị người dân chủ động thực hiện và vận động gia đình, bạn bè thực 

hiện nghiêm yêu cầu 5K và các quy định phòng, chống dịch của Chính phủ, Bộ 

Y tế và địa phương. Đồng thời, yêu cầu chính quyền địa phương phải giám sát 

chặt chẽ việc cách ly tại nhà đối với công dân và tình hình di biến động công dân 

trên địa bàn quản lý. 

4. Sở Y tế 

 - Tập trung rà soát, chuẩn bị sẵn sàng phương án, kế hoạch phòng, chống 

dịch ở mức cao (kể cả phương án thiết lập bệnh viện dã chiến điều trị bệnh nhân 

Covid-19), đáp ứng tình hình hiện nay, nhất là công tác chuẩn bị nhân lực, vật tư, 

thiết bị, sinh phẩm, hóa chất, thuốc men để phòng chống dịch. 

 - Xây dựng, triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19, đảm bảo 

năng lực tiêm phòng Covid-19 để thực hiện tiêm chủng an toàn trên phạm vi toàn 

tỉnh với tỷ lệ tiêm chủng cao nhất nếu được cấp đủ vắc xin;  

- Tổ chức mua sắm theo quy định để chủ động sẵn sàng thiết bị, vật tư, hóa 

chất, sinh phẩm, thuốc men đảm bảo cho công tác xét nghiệm và điều trị trong 

tình huống cao, tuyệt đối không để thiếu, không để bị động về vật tư, hóa chất, 

sinh phẩm…khi dịch xảy ra diện rộng, số bệnh nhân tăng cao. 

- Kịp thời chấn chỉnh công tác chuyên môn của các Trung tâm Y tế, các 

Trạm y tế, thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19. 

 5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, 

thành phố và các sở, ngành liên quan khẩn trương rà soát, lên phương án mở rộng 

cao nhất khả năng thu nhận của các cơ sở cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận 

công dân vào cách ly; tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện cách ly tập trung phòng, 

chống dịch Covid-19 theo quy định. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy 

định trong khi thực hiện cách ly y tế tập trung tại Trung tâm cách ly. 

 6. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

 - Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

khẩn trương triển khai các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời, công khai, chống thất thoát, 

trục lợi chính sách. 
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 - Phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố quản lý lao 

động là người nước ngoài tại tỉnh đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định. 

 7. UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, thị xã, 

thành phố: 

- Chịu trách nhiệm cao nhất của chính quyền khi để xảy ra các vi phạm 

trong phòng, chống dịch; trực tiếp kiểm tra công tác phòng, chống dịch cấp xã, 

động viên khen thưởng kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức cá nhân nếu có vi 

phạm. 

- Bám sát tình hình thực tế tại địa phương, tự đánh giá mức độ nguy cơ tại 

địa bàn theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia để nhanh chóng, kịp thời đưa ra những quyết định, giải pháp cụ thể, phù 

hợp, hiệu quả trong tổ chức thực hiện phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tiếp tục siết chặt việc quản lý công dân đi về từ các địa phương có dịch. 

Trong đó, lưu ý quản lý chặt các trường hợp đang thực hiện các biện pháp cách 

ly tại nhà; mỗi nhà cách ly đều có dán biển cảnh báo để người dân cùng giám sát; 

nếu để xảy ra trường hợp không tuân thủ cách ly sẽ xử lý trách nhiệm người đứng 

đầu theo quy định. Đối với các trường hợp nhà ở, nơi lưu trú không đảm bảo điều 

kiện cách ly tại nhà thì bắt buộc phải áp dụng biện pháp cách ly tập trung. 

- Kích hoạt, củng cố Tổ Covid cộng đồng ở mức cao nhất, chia nhỏ phạm 

vi quản lý, sử dụng hệ thống kết nối giữa các Tổ Covid cộng đồng với người dân, 

nhất là hỗ trợ tư vấn, thông tin, hướng dẫn, thông báo, đặc biệt là việc tuân thủ 

5K và hướng dẫn sử dụng và cài đặt phần mềm Bluzone, NCOVI… 

- Tăng cường làm việc, họp trực tuyến, trao đổi trực tuyến, ứng dụng công 

nghệ thông tin trong truy vết, lao động, sản xuất, kinh doanh,... 

- Chủ động nắm tình hình, tháo gỡ khó khăn cho nhân dân, doanh nghiệp 

bị ảnh hưởng do dịch COVID, báo cáo đề xuất UBND tỉnh hỗ trợ nếu vượt thẩm 

quyền. 

 - Khẩn trương kiện toàn, củng cố Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp 

huyện, cấp xã do có sự thay đổi chức danh, chức vụ, vị trí công tác sau bầu cử; 

phân công trách nhiệm cụ thể cho các thành viên Ban Chỉ đạo. Ban Chỉ đạo các 

cấp phải thường xuyên tranh thủ ý kiến của Ban Thường vụ, Thường trực, của 

đồng chí Bí thư cấp ủy để lãnh đạo, chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị trên 

địa bàn cùng vào cuộc phòng, chống dịch hiệu quả. 

 8. Giao cho Ban Tôn giáo - Sở Nội vụ có văn bản gửi Tòa Giám mục Kon 

Tum, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Gia Lai, Ban Đại diện Tin 

lành Việt Nam (MN) tỉnh Gia Lai, Chức sắc các Tôn giáo khác trên địa bàn tỉnh 

có thông điệp cho giáo dân và phật tử thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 vì sức khỏe mỗi người và cộng đồng. 

 9. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền 

hình Gia Lai, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường truyền thông về 

tình hình và công tác phòng, chống dịch Covid-19 và công tác tiêm chủng vắc 

xin phòng Covid-19 để các cấp chính quyền, các cơ quan, doanh nghiệp và người 

dân biết nghiêm túc thực hiện. 
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 10. Về một số kiến nghị và công việc cụ thể: 

a) Về triển khai Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế 

về việc tiếp nhận đối với người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương: 

Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng kế hoạch tiếp nhận 
người từ Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương đảm bảo theo quy định, đặc biệt 

phải thực hiện nghiêm yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. 

b) Về kiện toàn lại các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các cửa ngỏ ra vào tỉnh 
và ban hành Quy chế hoạt động tại chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19. 

- Giao Công an tỉnh chủ trì, chỉ huy hoạt động 4 chốt kiểm soát. Sở Y tế, 
Sở Giao thông vận tải, các địa phương, các ngành cử lực lượng tham gia đáp ứng 

yêu cầu kiểm soát chặt công tác phòng, chống dịch tại các chốt theo Quyết định 
của UBND tỉnh. 

- Sở Thông tin và Truyền thông cấp quyền truy cập hệ thống Camera giám 
sát tại các chốt kiểm soát của tỉnh cho Công an tỉnh để tăng cường công tác kiểm 

tra, giám sát phòng, chống dịch Covid-19. 

 c) Về thiết lập các chốt kiểm soát cấp huyện, giao Chủ tịch UBND cấp 

huyện chủ động quyết định, trao đổi thống nhất với các địa phương lân cận, liên 
quan để vận hành thông suốt, thống nhất và chặt chẽ; thống nhất với đề xuất của 

huyện Chư Sê thiết lập 01 chốt kiểm soát phòng, chống dịch tại xã H’Bông. 

 d) Về xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép; về tình trạng một số đối 

tượng trốn trên xe tải để đi vào tỉnh: Yêu cầu Công an tỉnh kiểm soát chặt, xử lý 
nghiêm theo quy định của pháp luật và các quy định về phòng, chống dịch. 

 đ) Giao Chủ tịch UBND huyện Chư Sê xem xét các vi phạm trong phòng, 
chống dịch của Trạm trưởng Trạm Y tế xã H’Bông và Chủ tịch UBND xã 

H’Bông, xử lý và báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, 
Trưởng Ban chỉ đạo tỉnh để các sở, ngành; UBND, Ban Chỉ đạo các huyện, thị 
xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;  

- Văn phòng và các Ban của Tỉnh ủy; 

- Văn phòng và các Ban của HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- MTTQVN tỉnh và các hội, đoàn thể tỉnh;  

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy Pleiku; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Đài PT-TH Gia Lai, Báo Gia Lai; 

- CVP, các Phó CVP.UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NC, KTTH, KGVX. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG   

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 

 

 

                     

             

          Trương Công Hoài 
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