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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Gia Lai, ngày 17 tháng 5 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

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

  Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh tại 

cuộc họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo của huyện, thị xã, thành phố về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

 

 Sáng ngày 17/5/2021, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh chủ 

trì họp trực tuyến với Ban Chỉ đạo của huyện, thị xã, thành phố về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

 Dự họp tại điểm cầu của UBND tỉnh có: Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh 

ủy; Lãnh đạo UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành: Công an 

tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh; Văn phòng 

UBND tỉnh; Sở Y tế; Sở Nội vụ; Sở Thông tin và Truyền thông; Sở Giao thông 

vận tải; Sở Công thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Sở Giáo dục và Đào 

tạo; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Tài chính; Giám đốc Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh; Tổ trưởng các Tổ giúp việc của Ban Chỉ đạo tỉnh. Tại 

điểm cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố cùng dự họp có 12 đồng chí Bí 

thư, 4 đồng chí Phó Bí thư Thường trực huyện ủy, thị ủy, thành ủy; 14 đồng chí 

Chủ tịch UBND, 3 đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố; các 

thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp huyện, cấp xã. Cuộc họp kết nối 

trực tuyến với 156 điểm cầu xã, phường, thị trấn với sự tham dự của đồng chí Bí 

thư Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND và đồng chí Chủ tịch UBMT Tổ quốc 

Việt Nam các xã, phường, thị trấn.  

Sau khi nghe Sở Y tế báo cáo tóm tắt về tình hình công tác phòng, chống 

dịch Covid-19; hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

nghe ý kiến của các sở, ngành, các huyện, thị xã, thành phố dự họp, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 kết 

luận: 

1. Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp trên thế giới, 

khu vực và trong nước. Từ ngày 27/4/2021 đến nay Việt Nam đã có 27/63 tỉnh, 

thành phố có ca bệnh, với tốc độ lây lan nhanh, một số địa phương chưa rõ nguồn 

lây trong cộng đồng…Qua số liệu giám sát y tế, đến ngày 17/5/2021, địa bàn 

tỉnh đã ghi nhận các công dân đi về các địa điểm, địa phương trong nước có ca 

bệnh dương tính với SARS-CoV-2: với16 công dân được xác định F1 đang được 

cách ly tập trung, 310 F2 cách ly tại nhà, 1.757 người đi về từ vùng dịch được cách 

ly, giám sát y tế tại địa phương. 
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Dự báo tình hình trong thời gian tới: Dịch bệnh vẫn sẽ còn nhiều diễn biến, 

phức tạp khó lường, tình hình biến động dân cư: công nhân tại các thành phố 

mất việc do dịch, học sinh, sinh viên nghỉ hè về địa phương…yêu cầu tỉnh Gia 

Lai vừa phải có phương án phòng, chống dịch từ các ổ dịch trong nước, vừa đảm 

bảo bảo vệ biên giới chống xâm nhập trái phép, hoặc nhập cảnh ồ ạt làm lây lan 

dịch bệnh từ các nước bạn, nhất là nước có đường biên giới Campuchia. 

Qua kiểm tra của Ban Chỉ đạo tỉnh thấy rằng vẫn còn một số địa phương 

chưa thực hiện nghiêm việc kiểm tra xử lý, xử phạt các vi phạm về chấp hành 

các quy định trong phòng chống dịch; UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

cấp huyện, cấp xã chưa quyết liệt chỉ đạo thực hiện, chưa kịp thời chấn chỉnh, 

xử lý trách nhiệm người đứng đầu địa phương, đơn vị lơ là trong phòng, chống 

dịch; chưa nghiên cứu kỹ các văn bản hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 nên tổ chức thực hiện còn sai so với quy định. Đề nghị người đứng đầu 

cấp uỷ, chính quyền địa phương, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp 

huyện lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức kiểm tra và chấn chỉnh, khắc phục ngay các hạn 

chế, thiếu sót. 

 2. Nhiệm vụ chống dịch còn lâu dài, phức tạp, và địa phương an toàn thì 

mới triển khai tốt các nhiệm vụ khác, nhất là thời điểm vừa tập trung phòng, chống 

dịch Covid-19 vừa chuẩn bị các điều kiện đảm bảo an toàn để tổ chức thành công 

bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 ngày 23/5/2021, đồng thời tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, chuẩn bị tốt cho Kỳ thi Tốt ngiệp Trung học phổ thông năm 2021, 

đảm bảo tiến độ cấp căn cước công dân; triển khai tiêm chủng vắc xin phòng bệnh 

bạch hầu và vắc xin phòng Covid-19…Do đó, UBND tỉnh đề nghị các đồng chí 

Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy, đồng chí Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố chỉ đạo, điều phối, phân công các lực lượng cùng ngành y tế tổ chức 

thực hiện phù hợp, hiệu quả; phát huy vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chỉ 

đạo, điều hành quản lý của chính quyền và huy động sự tham gia của nhân 

dân, cả hệ thống chính trị vào cuộc, chủ động phát huy nội lực để quyết liệt 

phòng, chống dịch Covid-19 vừa thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương. 

 3. Đối với các nhiệm vụ cụ thể trong công tác phòng, chống dịch Covid-

19, yêu cầu các sở, ngành chuyên môn liên quan; UBND, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch cấp huyện, cấp xã quán triệt tinh thần phòng ngừa tích cực, phát 

hiện sớm, cách ly nhanh, truy vết, khoanh vùng, xử lý dứt điểm, điều trị hiệu 

quả, nhanh chóng ổn định tình hình. Tăng cường quản lý hành chính tại địa 

bàn một cách chặt chẽ gắn với hoạt động hiệu quả của tổ “Covid cộng đồng” 

thực hiện đúng phương châm “Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; 

Tổ chức tốt công tác cách ly tập trung đối với trường hợp F1 tại các cơ sở cách ly 

tập trung và tại cơ sở y tế; thực hiện nghiêm công tác cách ly và giám sát y tế tại 

gia đình đối với các trường hợp F2.  
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Việc tổ chức cách ly tập trung đối với người nước ngoài tại khách sạn phải 

do Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh quyết định hoặc được Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh ủy 

quyền cho Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định và phải thực hiện nghiêm theo 

quy định.  

Công tác tổ chức cách ly tập trung và quản lý sau khi kết thúc cách ly tập 

trung phòng, chống dịch Covid-19 phải thực hiện nghiêm theo Công văn số 

425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021, Công điện số 597/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021, 

Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng 

chống dịch Covid-19 và các quy định, hướng dẫn hiện hành của Bộ Y tế. Yêu cầu 

các địa phương tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm khi 

thực hiện cách ly, theo dõi y tế tại gia đình. 

 4. Đối với công tác phòng, chống dịch khu vực biên giới: 

 - Yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

Công an tỉnh; UBND các huyện, xã biên giới tiếp tục triển khai quyết liệt, 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. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

nhân dân, nhất là tại các khu vực biên giới với Campuchia 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. 

 - Trên cơ sở nội dung đã thống nhất với Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo 

tỉnh đi kiểm tra, khảo sát, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 

Biên phòng tỉnh, UBND các huyện biên giới chuẩn bị sẵn sàng cơ sở cách ly tập 

trung và cơ sở điều trị bệnh nhân Covid-19 để đáp ứng yêu cầu phòng, chống 

dịch khi có tình huống xảy ra. 

 5. Yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

 - Kịp thời kiện toàn lại Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch cấp huyện, phân 

công rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, công tác phối hợp liên ngành để hoạt động 

hiệu quả.  

 - Khẩn trương rà soát, bổ sung các kế hoạch, kịch bản chi tiết phòng, 

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

hội khóa XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa 

bàn. 

 - Kiện toàn Tổ Covid cộng đồng tại các thôn, làng, tổ dân phố; tổ chức tập 

huấn cho Tổ Covid cộng đồng; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

của Tổ, duy trì hoạt động, thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, phát huy được 

vai trò của Tổ nhất là trong thời điểm tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XV và bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn. 

 - Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế để tổ chức tiêm chủng phòng bệnh bạch 

hầu và tiêm chủng phòng ngừa Covid-19 đảm bảo an toàn, đúng đối tượng, đúng 

tiến độ, không để “dịch chồng dịch”; phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo để tổ 
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chức thành công kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021; phối hợp với 

Công an tỉnh trong việc làm và cấp căn cước công dân theo yêu cầu, tiến độ của 

Bộ Công an. 

 6. Về đảm bảo an toàn phòng, chống dịch phục vụ cho bầu cử: Yêu cầu 

Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của 

tỉnh tiếp thu ý kiến tham gia của các ngành, địa phương, ngay sau cuộc họp này 

ký ban hành ngay Kế hoạch công tác y tế phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Gia Lai nhiệm kỳ 2021-2026 để thay thế cho 

Kế hoạch số 77/KH-BCĐ ngày 14/5/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch 

Covid-19 của tỉnh để các ngành, địa phương, đơn vị thực hiện. Lưu ý về việc 

thống nhất với Ủy ban Bầu cử tỉnh (cơ quan Thường trực Ủy ban Bầu cử Tỉnh) 

quy trình xử lý  khử khuẩn phiếu đảm bảo an toàn  ở các nơi có hòm phiếu phụ 

dành cho các đối tượng cách ly trong chống dịch. 

 Yêu cầu các huyện, thị xã, thành phố đặc biệt lưu ý nguyên tắc 5K trong 

phòng, chống dịch khi tổ chức bầu cử; thực hiện vệ sinh, khử khuẩn, tổ chức 

phân luồng, khung thời gian đến bỏ phiếu cho từng thôn, làng, khu, cụm dân cư 

tại các điểm bỏ phiếu để đảm bảo giãn cách; tổ chức cho các trường hợp đang 

thực hiện cách ly tập trung, cách ly theo dõi y tế tại nhà được bỏ phiếu đảm bảo 

an toàn phòng, chống dịch, đúng luật. 

 7. Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Chương trình, Kế hoạch, hướng dẫn của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo để tổ chức tốt công tác ôn tập, chuẩn bị cho học sinh, 

học viên lớp 12 của tỉnh tham dự Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 

2021 đúng quy định và đảm bảo yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19. 

 8. Sở Giao thông vận tải tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các doanh 

nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải hành khách thực hiện nghiêm công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 theo quy định; thực hiện điều chỉnh các tuyến vận chuyển 

hành khách đến các địa phương đang có dịch; phối hợp với Sở Y tế, Công an 

tỉnh trong việc theo dõi, truy vết các trường hợp đi về tỉnh từ vùng dịch trên các 

phương tiện vận tải. 

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

hình Gia Lai; các báo đài trên địa bàn tỉnh tăng cường tuyên truyền các biện pháp 

phòng, chống dịch; tuyên truyền để người dân an tâm, tin tưởng, chủ động có 

biện pháp phòng, chống dịch và đi bỏ phiếu bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV 

và bầu cử Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đầy đủ, thực 

hiện đúng quyền lợi, nghĩa vụ công dân; không chủ quan, không hoang mang lo 

lắng; khuyến cáo người dân thực hiện thông điệp 5K để phòng, chống dịch 

Covid-19. 

 10. Yêu cầu các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của 

tỉnh; Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp huyện theo địa bàn được phân công phụ 

trách tổ chức kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời công tác phòng, chống dịch của các 

đơn vị, địa phương; tuyệt đối không lơ là chủ quan trong công tác phòng, chống 

dịch. Chú ý về việc đảm bảo an toàn phòng dịch trong nhà máy, khu/cụm công 

nghiệp, các siêu thị, bến xe, cảng hàng không…Tiếp tục thực hiện nghiêm các 
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chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, của Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo tỉnh về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-

19; nâng mức cảnh báo chống dịch cao nhất, sẵn sàng phương án ứng phó trong 

tình huống có ca bệnh xâm nhập. 

 11. UBND tỉnh đề nghị Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

các tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh tăng cường phối hợp, đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, vận động để công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và toàn thể 

nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp phòng chống dịch Covid-

19, tự giác đi bỏ phiếu bầu cử đầy đủ, thực hiện quyền lợi và nghĩa vụ công dân 

đối với đất nước. 

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

Phó Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 để các sở, ngành, 

UBND các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương 

tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận:  
- TTr.Tỉnh uỷ (báo cáo); 

- TTr. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 

- Đảng uỷ khối các cơ quan và doanh nghiệp; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Gia Lai; Đài Phát thanh - TH 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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