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THÔNG BÁO 

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

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

tại cuộc họp trực tuyến phòng, chống dịch ngày 31/5/2021  

––––––––––––– 

Chiều ngày 31/5/2021, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch 

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

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

của tỉnh (Ban Chỉ đạo) với Ban Chỉ đạo 17 huyện, thị xã, thành phố để tiếp tục 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình dịch bệnh ở 

nhiều tỉnh, thành phố trong nước đang diễn biến rất phức tạp.  

Dự họp tại điểm cầu của UBND tỉnh có Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở 

Y tế; Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giám đốc Sở Tài 

chính; Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Phó Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh; Phó Giám đốc Công an tỉnh; Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh; Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Phó 

Giám đốc Sở Giao thông vận tải; Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

Phó Giám đốc Sở Công thương; Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Phó 

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Giám đốc Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh và các Tổ công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, 

thị xã, thành phố có 14 đồng chí Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố và 3 

đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện cùng các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 cấp huyện. 

Sau khi nghe Sở Y tế, các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

báo cáo về tình hình triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, các khó khăn, 

vướng mắc và kiến nghị, đề xuất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh 

Lịch - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận: 

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trong nước đang diễn biến hết sức phức 

tạp, nhiều 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 gần đây là các trường hợp lây nhiễm 

trong nước, phát hiện trong cộng đồng, chưa tìm ra nguồn lây và phát sinh từ 

vấn đề quản lý giám sát người nước ngoài nhập cảnh, người về từ các địa 

phương có dịch, khu công nghiệp và hoạt động tôn giáo. Tại tỉnh Gia Lai đã có 

ca mắc Covid-19 được phát hiện trong cơ sở cách ly tập trung (BN 6601), tỉnh 

đã thần tốc triển khai công tác điều tra, xác minh, truy vết, cách ly nên đã kiểm 

soát tốt không để lây nhiễm chéo và lây lan ra cộng đồng. Tuy nhiên, các yếu 

tố nguy cơ làm dịch xâm nhập và bùng phát vẫn luôn thường trực, nhất là trong 

thời điểm hiện nay các công dân đi về từ các địa điểm, địa phương có ca bệnh 

dương tính với SARS-CoV-2, địa phương đang thực hiên giãn cách xã hội trở về 

tỉnh. UBND tỉnh đánh giá cao tinh thần phối hợp của Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở 

Giao thông vận tải, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, UBND, Ban Chỉ đạo các huyện, 

thị xã, thành phố đã khẩn trương triển khai các phương án đáp ứng trong việc 

lập các chốt kiểm soát, thu thập cung cấp thông tin, rà soát, điều tra xác minh 
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các trường lợp liên quan đến dịch Covid-19 về địa phương, lấy mẫu xét nghiệm 

SARS-CoV-2 tầm soát tại một số nơi có nguy cơ cao như bến xe, sân bay... 

Để tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống, ngăn chặn không để dịch 

bệnh lây lan vào tỉnh, đảm bảo sức khỏe cho người dân và thực hiện mục tiêu 

kép, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo của tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND và 

Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố: 

1. Quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc”; tiếp tục 

thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

của Ban Chỉ đạo quốc gia, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch Covid-19 của tỉnh; kiên định các nguyên tắc phòng, chống dịch và 

phương châm “4 tại chỗ”; phải nâng cao tinh thần cảnh giác, tuyệt đối không lơ 

là, chủ quan vì dịch bệnh có thể xảy ra bất cứ lúc nào, bất cứ ở địa phương nào, 

do vậy phải luôn thực hiện ở mức cao nhất công tác phòng, chống, nhất là tuân 

thủ nguyên tắc 5K, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; huy động 

cả hệ thống chính trị, mọi người dân cùng chung tay phòng, chống dịch, nhất là 

việc phát hiện người từ tỉnh, thành có dịch bệnh đến, về địa phương; đề cao kỷ 

luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đơn vị; 

cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.  

2. Tăng cường kiểm tra, thanh tra để xử lý, xử phạt nghiêm các hành vi vi 

phạm trong phòng, chống dịch theo Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 

28/9/2020 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế; chú trọng xử lý, xử phạt thật nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân 

không chấp hành các nguyên tắc phòng, chống dịch theo yêu cầu 5K, nhất là 

không đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, nơi công cộng, nơi tập trung đông 

người; không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực... 

3. Yêu cầu Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo: 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Trung tâm y tế các huyện, 

thị xã, thành phố phối hợp với địa phương giám sát chặt đối với người từ các 

tỉnh, thành phố, nhất là người từ vùng dịch đến/về địa phương, hướng dẫn tổ 

chức cách ly y tế phù hợp, xem xét lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các 

đối tượng nguy cơ theo quy định. 

- Tham gia chuyên môn y tế tại các chốt chặn ra vào địa bàn tỉnh, phối 

hợp với Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải trong việc tổng hợp thông tin, 

điều tra xác minh các công dân về/đến tỉnh và trao đổi thông tin với các 

tỉnh/thành phố khác. 

- Chủ trì triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 cho đối 

tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21 của Chính phủ hoàn thành trước ngày 

15/8/2021; khẩn trương trình UBND tỉnh Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-

19 năm 202 -2022 để phê duyệt. 

- Tổ chức tập huấn nghiệp vụ về truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, chuẩn bị  

sẵn sàng lực lượng làm nhiệm vụ lấy mẫu quy mô lớn khi có tình huống xảy ra. 
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- Sớm hoàn tất thủ tục mua máy xét nghiệm SARS-CoV-2 từ nguồn tài 

trợ; chuẩn bị sẵn sàng hóa chất, sinh phẩm, thiết bị để đáp ứng nhu cầu xét 

nghiệm trong mọi tình huống. 

- Khẩn trương trình phê duyệt cơ sở làm khu cách ly cho người nước 

ngoài theo quy định; tổ chức tập huấn, hướng dẫn lực lượng tại khách sạn làm cơ 

sở cách ly tập trung về phương thức tổ chức, vận hành, sử dụng phương tiện 

phòng hộ cá nhân và các chuyên môn khác liên quan đến công tác tổ chức cách 

ly công dân tại khách sạn. 

- Đảm bảo công tác điều trị cho bệnh nhân Covid-19. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: 

- Chủ trì, kích hoạt cơ sở cách ly tập trung phù hợp với tình hình cách ly 

tại các địa phương trong tỉnh, nhất là trong bối cảnh công dân về địa phương với 

số lượng lớn. Chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly tập trung riêng tại các địa phương 

khu vực biên giới để cách ly cho người nhập cảnh từ Campuchia khi có chủ 

trương của Ban Chỉ đạo quốc gia  và chỉ đạo của UBND tỉnh.  

- Chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị khẩn trương hoàn thành 

việc trang bị camera tại các khu cách ly tập trung để hỗ trợ giám sát, kiểm soát, 

xử lý các tình huống trong cơ sở cách ly tập trung theo đúng tinh thần chỉ đạo 

của UBND tỉnh. 

5. Công an tỉnh: 

- Chỉ đạo lực lượng chức năng phối hợp với chính quyền địa phương, 

thôn, làng, tổ dân phố quản lý chặt công tác trạm trú, tạm vắng; kiểm tra các cơ 

sở lưu trú để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về che dấu, tiếp nhận người 

nhập cảnh trái phép, người về từ vùng dịch không khai báo y tế.  

- Hướng dẫn Công an địa phương quản lý chặt chẽ lao động nước ngoài 

tại các doanh nghiệp, nhà máy, các dự án điện gió, các cơ sở giáo dục trên địa 

bàn tỉnh. 

- Xem xét tham mưu thành lập các chốt chặn phải đúng thời điểm, tổ chức 

hoạt động hiệu quả và phân công trực gác linh hoạt theo từng thời điểm. Công 

an tỉnh chủ trì chỉ đạo các lực lượng tại điểm chốt chặn để thu thập thông tin tất 

cả các công dân đến/về địa phương, lập danh sách có số điện thoại và địa chỉ cụ 

thể khi về nhà, nơi lưu trú, nhất là người đi bằng phương tiện cá nhân; phối hợp 

với Sở Y tế trong việc truy vết, giám sát y tế khi về địa phương.  

6. Sở Giáo dục và Đào tạo 

Thống nhất với Sở Y tế về phương án, quy trình đảm bảo an toàn phòng, 

chống dịch Covid-19 trong tổ chức ôn thi, tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học 

phổ thông năm 2021 và thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên năm học 2021-2022; 

phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát các điểm thi và xây 

dựng các phương án sẵn sàng tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trong các tình huống dịch 

bệnh tại địa phương.  
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7. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp, các đơn vị kinh doanh 

vận tải hành khách phải nắm thông tin hành khách, giám sát người lên xuống xe; 

sử dụng công nghệ thông tin để xác minh, giám sát như: sử dụng camera trên 

phương tiện giao thông, mã QR code trên xe, tăng cường tuyên tuyền và yêu cầu 

công dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, khai báo y tế ... 

8. Sở Công thương; Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Ban Quản lý 

các khu kinh tế tỉnh phối hợp với các địa phương đôn đốc, kiểm tra và giám sát 

công tác phòng, chống dịch tại các nhà máy, khu, cụm công nghiệp, các dự án 

đang triển khai có tập trung nhiều công dân; tổ chức kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch tại các nhà máy trong khu, cụm công nghiệp, đơn vị nào chưa thực 

hiện đúng quy định phòng, chống dịch thì cho tạm dừng hoạt động. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo cụ thể vướng mắc trong 

quản lý người lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh. 

9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Sở Công thương 

xây dựng phương án để giải quyết vấn đề tiêu thụ nông sản cho người dân, 

không để bị động, nhất là nông sản chủ lực của tỉnh.  

 10. Sở Tài chính khẩn trương tham mưu, đề xuất UBND tỉnh việc tiết 

kiệm chi thường xuyên để có nguồn bổ sung cho hoạt động phòng, chống 

dịch, mua vắc xin và việc thành lập Quỹ vắc xin theo Công văn số 

634/UBND-KGVX ngày 27/5/2021 của UBND tỉnh Gia Lai. 

11. UBND huyện, thị xã, thành phố: 

- Phối hợp với các sở, ngành rà soát, nắm toàn bộ di biến động của công 

dân, nhất là công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về để tổ chức hình thức giám sát 

y tế phù hợp, chỉ đạo các tổ chức chính trị cơ sở nâng cao hiệu quả, tăng cường 

quản lý và trực tiếp điều hành Tổ Covid cộng đồng thực hiện nhiệm vụ "đi từng 

ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng", kịp thời phát hiện những người về từ các địa 

phương khác, nhất là về từ địa phương có dịch. 

- Khẩn trương báo cáo thực hiện kinh phí phòng chống dịch Covid-19 về 

Sở Tài chính để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Tài chính, nếu chậm trễ sẽ 

xem xét trách nhiệm theo quy định. 

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

Phó 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:  
- TTr.Tỉnh uỷ (báo cáo); 

- TTr. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- Báo Gia Lai; Đài PT-TH Gia Lai; 

- 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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