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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo tại Hội nghị  

trực tuyến đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 

 Chiều ngày 15/4/2021, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến của Ban 

Chỉ đạo cấp tỉnh với Ban Chỉ đạo cấp huyện để đánh giá công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 thời gian qua và triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch trong thời 

gian tới. Dự họp tại điểm cầu của UBND tỉnh có đồng chí Nguyễn Thị Thanh 

Lịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 của tỉnh; đại biểu Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên; lãnh đạo các sở, 

ban, ngành, đoàn thể là thành viên Ban Chỉ đạo của tỉnh. Tại điểm cầu UBND các 

huyện, thị xã, thành phố có đại biểu Thường trực Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

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

 Sau khi nghe Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-

19 của tỉnh báo cáo công tác phòng, chống dịch từ ngày 29/01/2021 đến nay; nghe 

ý kiến của các sở, ngành, địa phương; ý kiến của Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, 

ý kiến của Phó Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng chí Chủ 

tịch UBND tỉnh - Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận: 

 1. Ngay từ khi xuất hiện ca bệnh Covid-19 đầu tiên tại tỉnh Gia Lai vào 

ngày 29/01/2021 (lây nhiễm từ ca bệnh 1612 ở tỉnh Hải Dương), UBND tỉnh, Ban 

Chỉ đạo của tỉnh đã nhanh chóng kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch của tỉnh, 

cả hệ thống chính trị đã vào cuộc với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, triển 

khai quyết liệt, kịp thời, thần tốc, linh hoạt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống 

dịch và phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. 

  Từ ngày 11/02/2021 đến nay, tỉnh Gia Lai chưa ghi nhận thêm trường hợp 

dương tính với SARS-CoV-2, tất cả 27 bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã được điều 

trị khỏi, dịch bệnh đã được khống chế, dập tắt. Cơ bản tỉnh Gia Lai đã thực hiện 

được mục tiêu kép, hạn chế ở mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của dịch đến hoạt 

động kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân 

Sửu - 2021.  

 Đạt được kết quả trên là có sự lãnh đạo sát sao của Tỉnh uỷ, chỉ đạo quyết 

liệt của UBND tỉnh và cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các 

cấp, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận và các đoàn thể, tinh thần trách nhiệm cao 

của các lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch, đặc biệt là sự đồng lòng ủng hộ 

cũng như tuân thủ, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch của nhân 

dân. Bên canh đó, tỉnh Gia Lai cũng nhận được sự hỗ trợ kịp thời của Bộ Y tế, 

Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Bệnh viện Chợ Rẫy, Viện Pasteur Nha Trang, 

Viện Pasteur thành phố Hồ Chí Minh, Sở Y tế Đà Nẵng, Bệnh viện Bạch Mai, Bộ 

Tư lệnh Quân khu 5, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 trong việc hướng dẫn, tập huấn về 
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chuyên môn và hỗ trợ phương tiện, vật tư, hoá chất cho phòng, chống dịch có hiệu 

quả. 

 UBND tỉnh trân trọng cảm ơn sự đóng góp quan trọng của Ban Chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, đội 

ngũ y bác sĩ, lực lượng quân đội, công an, chính quyền địa phương các cấp và các 

cơ quan truyền thông; trân trọng cảm ơn toàn thể nhân dân trong tỉnh đã nỗ lực 

khắc phục khó khăn, đồng lòng chia sẻ và chung tay hành động phòng, chống 

dịch. 

Bên cạnh các thành tựu và kết quả bước đầu đạt được, công tác phòng, 

chống dịch ở một số sở, ngành, địa phương, đơn vị còn tồn tại và hạn chế như: 

Trong giai đoạn đầu của dịch, ngành y tế, các địa phương xuất hiện dịch bệnh còn 

lúng túng trong chỉ đạo công tác điều tra dịch tễ, truy vết, khoanh vùng dập dịch; 

công tác tham mưu, đề xuất cho lãnh đạo UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

của tỉnh về phòng, chống dịch có lúc, có nơi chưa kịp thời. Công tác điều hành 

của Ban Chỉ đạo cấp huyện, xã còn chậm, chưa chủ động trong triển khai. Thực 

hiện các biện pháp giãn cách xã hội tại các địa phương có ổ dịch chưa đồng bộ và 

chưa nghiêm túc; quản lý người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn tỉnh chưa chặt 

chẽ. Đã xảy ra tình trạng sàng lọc, chuyển tuyến người bệnh không đúng theo quy 

định. Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ 

đến ngành dịch vụ, du lịch, vận tải..., một số dự án xây dựng cơ bản, dự án kêu 

gọi đầu tư vẫn còn vướng mắc, chậm được tháo gỡ; trách nhiệm người đứng đầu 

một số sở, ngành chưa cao, chưa chủ động xử lý, phối hợp xử lý công việc thuộc 

thẩm quyền... 

Nguyên nhân của tồn tại trên là do lần đầu xuất hiện ca bệnh Covid-19 nên 

giai đoạn đầu chống dịch các cấp, các ngành, người đứng đầu đơn vị, địa phương 

còn nhiều lúng túng; một số người dân còn tâm lý chủ quan, lơ là, chưa chấp hành 

nghiêm về các biện pháp phòng, chống dịch như đeo khẩu trang, khai báo y tế... 

Một số người dân cung cấp, phản ánh thông tin sai lệch về tình hình dịch bệnh 

gây khó khăn trong việc điều tra xác minh dịch tễ. Một số trường hợp khai báo y 

tế không trung thực, gây khó khăn, lãng phí trong việc truy vết, xét nghiệm, 

khoanh vùng, đáng chú ý trong đó có cả cán bộ công nhân viên chức, gây hoang 

mang dư luận. Một số đơn vị, địa phương trong chỉ đạo, điều hành chống dịch 

hiểu và áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch máy móc, cứng nhắc; có nơi 

buông lỏng, thực thi nhiệm vụ không đúng thẩm quyền.  

 Từ thực tiễn phòng, chống dịch thời gian qua, chúng ta đã rút ra những bài 

học kinh nghiệm rất bổ ích và cần được tiếp tục vận dụng, không chỉ cho công tác 

phòng, chống dịch mà còn cho nhiều nhiệm vụ khác.  

Thứ nhất, có sự lãnh đạo, chỉ đạo đúng đắn, khẩn trương, quyết liệt của 

Tỉnh ủy, của UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; 

sự vào cuộc nhanh chóng, trách nhiệm cao của các cấp ủy, chính quyền và Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp, huy động được sức mạnh của cả hệ thống 

chính trị và của mọi người dân cùng tham gia để thực hiện kịp thời, đồng bộ, có 
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hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch; đặc biệt đã phát huy được tinh thần 

trách nhiệm, tận tụy, quên mình của cán bộ ngành y tế, lực lượng quân đội, biên 

phòng, công an, các lực lượng tại chỗ của các địa phương nơi tuyến đầu chống 

dịch. 

Thứ hai, tổ chức thực hiện nghiêm túc, kịp thời, các nội dung chỉ đạo của 

Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng , 

chống dịch Covid-19; vận dụng linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các chỉ đạo, quy 

định của cấp trên phù hợp với điều kiện và tình hình dịch bệnh tại địa phương để 

thực hiện nhiệm vụ kép vừa ưu tiên phòng, chống dịch vừa tập trung khắc phục 

khó khăn, phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt vận dụng quan điểm 

bảo vệ sức khỏe, tính mạng nhân dân là quan trọng hàng đầu, với tinh thần “Chống 

dịch như chống giặc” đã tạo tiền đề cho mọi nỗ lực, đồng thuận, phát huy được 

tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của nhân dân, của cộng đồng doanh 

nghiệp và huy động nguồn lực xã hội cho phòng, chống dịch. 

Thứ ba, kiên định biện pháp chống dịch đã đề ra từ đầu, xuyên suốt, đó là 

"Ngăn chặn - Phát hiện - Cách ly - Khoanh vùng - Dập dịch" và nguyên tắc 4 tại 

chỗ (lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ). Công 

tác truy vết với lực lượng nòng cốt là công an các cấp phối hợp cùng ngành y tế, 

đội ngũ truyền thông và chính quyền địa phương đã triển khai có hiệu quả các 

biện pháp khoanh vùng, truy vết thần tốc góp phần dập dịch nhanh chóng và hiệu 

quả. Các Khu cách ly tập trung được thiết lập kịp thời, đặt dưới sự quản lý của Bộ 

Chỉ huy quân sự tỉnh nên đảm bảo được công tác quản lý, giám sát và an ninh tại 

các Khu cách ly. Việc thành lập các Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo, thiết lập và áp 

dụng Bản đồ Covid đã thực sự mang lại hiệu quả trong thực tiễn, đảm bảo công 

tác điều hành, khoanh vùng dịch tễ nhanh chóng và phù hợp.   

Thứ tư, minh bạch trong việc cung cấp thông tin, truyền thông sâu rộng, tạo 

được sự tham gia, hưởng ứng tích cực, đồng thuận của người dân trong công tác 

phòng, chống dịch, hạn chế sự lây lan trong cộng đồng; phát huy hiệu quả công 

nghệ thông tin, huy động sức mạnh tổng thể của lực lượng báo chí, kết hợp đa dạng 

các hình thức truyền thông để tạo nên một chiến dịch truyền thông phòng, chống 

dịch hiệu quả. 

 Thứ năm, tiếp nhận kịp thời sự hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế và 

các Đoàn công tác về giúp tỉnh để nâng cao năng lực chống dịch cho tỉnh. Đảm 

bảo sự phối hợp liên ngành, phối hợp giữa các lực lượng chống dịch các cấp nhịp 

nhàng, đồng bộ vì mục tiêu chung là kiểm soát, dập dịch.  

Thứ sáu, đảm bảo vừa chống dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế. Tất cả 

các hoạt động phòng, chống dịch trong lĩnh vực y tế, cũng như trong kiểm soát 

biên giới, quản lý người nhập cảnh,...đều tạo điều kiện để thực hiện thắng lợi mục 

tiêu kép mà Chính phủ đề ra. Các ngành, các địa phương áp dụng các biện pháp 

phòng, chống dịch phải bảo đảm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, 

kinh doanh, luôn quan tâm bảo đảm an sinh xã hội, cung ứng hàng hóa thiết yếu 
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cho nhân dân, bảo đảm ngân sách và huy động các nguồn lực từ doanh nghiệp, 

của người dân cho phòng, chống dịch. 

Thứ bảy, trong điều kiện dịch bệnh, nhiều lĩnh vực công tác của tỉnh được 

cải thiện, nâng cao phải được tiếp tục phát huy như ứng dụng công nghệ thông tin 

để họp trực tuyến, làm việc trực tuyến, giao dịch trực tuyến; dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4 được nâng cao; các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị tự thích ứng 

với sản xuất, kinh doanh và làm việc... 

2. Hiện nay, dịch bệnh trên thế giới còn diễn biến phức tạp, nhất là ở một 

số nước có đường biên giới với Việt Nam, nên nguy cơ dịch bệnh vẫn luôn thường 

trực. Các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm 

các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, của Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh, không được lơ là, chủ 

quan, đồng thời quyết tâm phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện bình thường 

mới, bảo đảm an sinh xã hội. 

 3. Yêu cầu các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện 

một số công tác sau: 

 a) Tiếp tục triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp để siết chặt quản lý, 

bảo vệ biên giới với Campuchia; tăng cường lực lượng quản lý biên giới, ngăn 

chặn triệt để nhập cảnh trái phép, đặc biệt là ở các tuyến đường mòn, lối tắt.. Tiếp 

tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động quần chúng, vận động nhân dân, 

nhất là tại các khu vực biên giới không tiếp tay, giúp đỡ, tổ chức người nhập cảnh 

trái phép; kịp thời thông báo, tham gia tố giác để lực lượng chức năng phát hiện, 

xử lý nghiêm các đối tượng môi giới, đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt 

Nam. 

b) Tập trung quản lý chặt tình hình trong nội địa của tỉnh. Lực lượng chức 

năng và chính quyền địa phương tăng cường phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử 

lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức xuất cảnh, nhập cảnh trái 

phép, các cơ sở lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú, doanh 

nghiệp nhận lao động là người nhập cảnh trái phép; quản lý chặt chẽ công tác tạm 

trú, tạm vắng, khi có người nước ngoài đến lưu trú, các cơ sở lưu trú phải kịp thời 

khai báo cho cơ quan chức năng. Quản lý chặt chẽ và thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch tại các hoạt động lễ hội, du lịch, các hoạt động tập trung 

đông người… 

c) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương: 

- Kịp thời triển khai Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an 

toàn, khẩn trương, đúng đối tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính 

phủ. 

- Hoàn thiện để ban hành ngay Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch 

Covid-19 của tỉnh Gia Lai. Hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 trong trạng thái bình thường mới cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, người 

dân của tỉnh để thực hiện. 
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- Tổ chức các lớp tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ về phòng, chống dịch 

cho cán bộ y tế, lực lượng truy vết, lực lượng công an, quân sự địa phương… 

d) Quán triệt trong hệ thống chính trị và toàn dân thực hiện nghiêm yêu cầu 

5K trong phòng, chống dịch Covid-19; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất 

cảnh giác với dịch bệnh. 

đ) Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông bằng nhiều hình thức nhằm 

tuyên truyền về thực hiện yêu cầu 5K và chủ trương tiêm vắc xin phòng Covid-

19 của tỉnh; xử lý nghiêm việc đưa tin sai lệch về dịch bệnh, gây tâm lý hoang 

mang trong xã hội; kịp thời cập nhật, thông tin kịp thời về tình hình dịch bệnh 

Covid-19 trên thế giới, các nước lân cận với Việt Nam và tình hình dịch bệnh 

trong nước để nhân dân biết, nâng cao ý thức phòng, chống dịch. 

 e) UBND các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương xây dựng, ban hành Kế 

hoạch sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh. Tăng cường đẩy mạnh các 

hoạt động truyền thông về các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thực hiện yêu 

cầu 5K; tổ chức kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các địa phương, 

đơn vị, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19. 

g) UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương triển khai Kế hoạch phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 phù hợp với tình hình mới, đảm bảo thực hiện mục 

tiêu kép vừa phòng, chống dịch có hiệu quả vừa phát triển kinh tế xã hội. Trước 

mắt, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 phục vụ cho bầu cử Đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Gia Lai 

nhiệm kỳ 2021-2026. 

h) Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành, đơn vị; Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố theo phân cấp quản lý tiến hành xử lý nghiêm các cá nhân, tổ 

chức vi phạm các quy định về phòng, chống dịch trong thời gian xảy ra dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh. 

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

Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh để các sở, ban, ngành, 

các địa phương tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- TTr.Tỉnh ủy; TTr. HĐND tỉnh; 

- BTL Quân khu 5; BTL Quân đoàn 3; 

- 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, KGVX. 

 KT. CHÁNH VĂN PHÒNG   

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

  
 

 

 

                     

             

          Trương Công Hoài 
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