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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ
phòng, chống Covid-19 tỉnh tại buổi làm việc của BCĐ phòng, chống Covid-19
tỉnh với Ban Thường vụ, BCĐ phòng, chống Covid-19 của thành phố Pleiku về
công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Pleiku

Ngày 25 tháng 7 năm 2021, đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng BCD phòng, chống Covid-19 tỉnh chủ trì cuộc họp trực tuyến nghe báo cáo
việc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh và thành phố
Pleiku. Dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh có đồng chí Hồ Văn Niên, Ủy viên Ban Chấp
hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh; các đồng
chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Đỗ Tiến Đông, Kpă Thuyên, Nguyễn Thị Thanh Lịch,
Hồ Phước Thành; thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh; tại
điểm cầu UBND thành phố Pleiku có đồng chí Bí thư Thành ủy, Ban Thường vụ
Thành ủy; Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 thành phố Pleiku. Sau khi nghe đồng
chí Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng ban thường trực
BCĐ tỉnh, lãnh đạo Sở Y tế (Cơ quan thường trực BCD phòng, chống Covid-19 tỉnh) và
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Pleiku báo cáo; ý kiến tham gia
của các đại biểu; trên cơ sở ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy;
đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCD tỉnh có ý kiến kết luận như sau:
Thời gian vừa qua, tình hình dịch Covid trên thế giới và khu vực diễn biến hết
sức phức tạp; Thủ tướng Chính phủ yêu cầu 19 tỉnh miền Tây Nam Bộ thực hiện Chỉ
thị số 16/CT-TTg, một số địa phương lân cận cũng đã thực hiện theo Chỉ thị số 16/CTTTg cho toàn tỉnh và một số địa bàn trong tỉnh; Ở khu vực biên giới giáp tỉnh Gia Lai
- Ratanakiri - Vương quốc Campuchia tình hình dịch cũng diễn biến hết sức phức tạp.
1. Tại Gia Lai, với sự cố gắng của tỉnh và các địa phương, thời gian qua chúng
ta cơ bản kiểm soát được dịch bệnh nhất là địa bàn thị xã Ayun Pa, huyện Krông Pa
và huyện Ia Pa. Tuy vậy, những ngày gần đây tình hình dịch diễn biến càng phức tạp,
nhất là người dân từ vùng dịch như Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương trở về
tỉnh bằng phương tiện cá nhân rất đông, đồng thời từ ngày 21/7/2021 đến 07h00 ngày
25/7/2021 thành phố Pleiku đã ghi nhận 05 bệnh nhân Covid-19, xác định có lây
nhiễm thứ phát trong cộng đồng, các ca bệnh đều có nguồn gốc từ chùm ca bệnh ở
tỉnh Khánh Hoà.
UBND tỉnh và BCD phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã chỉ đạo thành phố
Pleiku và CDC tỉnh khẩn trương triển khai các biện pháp: khoanh vùng, truy vết và
xét nghiệm các trường hợp tiếp xúc liên quan (số cập nhật đến 07h00’ ngày 25/7/2021;
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51 ca là F1, 82 ca là F2 và lấy mẫu diện rộng liên quan các mốc dịch tễ), phần lớn đều
âm tính, trước mắt chỉ phát hiện thêm 03 ca F0 thuộc Tổ 1, phường Tây Sơn, thành
phố Pleiku, những người này đều có quan hệ gia đình. Hiện nay đang tiếp tục truy vết
các trường hợp liên quan 3 ca F0 mới và những trường hợp còn lại. Tình hình trên
cho thấy tiềm ẩn nguy cơ dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố vẫn còn khó lường,
cần phải tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách cao hơn.
2. Đề nghị các đồng chí cấp ủy viên, chính quyền các cấp cần nghiên cứu kỹ
các văn bản, chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, Chính phủ, BCĐ Quốc gia và của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh, BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh một cách thấu đáo để triển
khai nghiêm túc, chặt chẽ và mang lại kết quả cao nhất.
3. Việc quản lý và tổ chức thông tin nội bộ trong thành viên BCĐ của tỉnh và
các cấp vẫn còn chưa chặt chẽ nên có những thông tin chưa chính xác, gây hoang
mang trong nhân dân, cần phải được chấn chỉnh và chỉ thông tin các nội dung đã được
kiểm chứng do BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh và CDC tỉnh ban hành, tránh trường
hợp thông báo các thông tin chưa được kiểm chứng, cho phép.
4. Đối với các sở, ngành, các cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo của tỉnh:
Theo chức năng nhiệm vụ và địa bàn phụ trách có trách nhiệm kiểm tra, kiểm
soát, đôn đốc triển khai trên từng lĩnh vực, từng ngành, từng địa phương. Rà soát lại
kế hoạch của ngành mình trong tình hình hiện nay để bổ sung cho sát với thực tế, đặt
vấn đề tình hình dịch bệnh ở mức cao hơn để có phương án sát sao trong từng ngành,
địa phương. Đảm bảo mục tiêu kép vừa chống dịch vừa đảm bảo hoạt động sản xuất
liên tục, không bị đứt gãy…; làm tốt công tác tuyên truyền, vận động người dân hãy
tin tưởng vào sự chỉ đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.
- Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh tăng cường công tác quản lý chặt chẽ khu
vực biên giới, nguy cơ dịch từ bên ngoài khu vực biên giới lây nhiễm vào tỉnh vẫn
còn cao.
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với BCĐ phòng, chống Covid-19 tỉnh và
các địa phương tổ chức xây dựng bổ sung kế hoạch và kích hoạt các khu cách ly, tổ
chức cách ly an toàn không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly.
- Ngành Công thương tập trung điều chỉnh kế hoạch sản xuất phù hợp trong các
khu cụm công nghiệp, các nhà máy, các doanh nghiệp phân phối trên cơ sở tổ chức
sản xuất và tổ chức bán hàng phù hợp vừa đảm bảo sản xuất, kinh doanh vừa thực
hiện các giải pháp phòng chống dịch tốt nhất, rà soát và hướng dẫn các địa phương tổ
chức kinh doanh trong các chợ dân sinh đảm bảo phân luồng ra vào, giữ khoảng cách,
thực hiện cao nhất các biện pháp phòng dịch; thường xuyên kiểm tra, kiểm soát qua
các tổ Covid trong các chợ và các Ban quản lý chợ cũng như các cơ quan chức năng
của địa phương; tuyệt đối không chủ quan lơ là để dịch bệnh xâm nhập vào chợ.
- Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát các điều kiện sản xuất
kinh doanh đảm bảo hàng hoá nông sản phục vụ cho nhân dân và cung ứng thị trường
cũng như cho sản xuất.

3

- Ngành Giao thông vận tải linh hoạt trong điều hành vận tải, vừa phòng chống
dịch, vừa lưu thông triển khai các biện pháp không để ách tách giao thông, ngăn sông
cấm chợ, tổ chức lưu thông hàng hoá, các hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản; hoạt
động sản xuất kinh doanh thiết yếu khác nhưng phải đảm bảo phòng, chống dịch. Xây
dựng và hướng dẫn cụ thể việc tổ chức vận chuyển cho từng địa phương phù hợp với
tình hình mới.
- Tăng cường kiểm tra xử lý các hành vi đầu cơ găm hàng, nâng giá các mặt
hàng thiết yếu, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các vi phạm về phòng
chống dịch, trong trường hợp cần thiết xem xét xử lý hình sự.
- Các thành viên Ban Chỉ đạo Covid-19 theo địa bàn được phân công cần
thường xuyên nắm tình hình, tổ chức kiểm tra và làm việc các đối tượng để chấn chỉnh
các lệch lạc, lơ là của các đơn vị tham gia phòng, chống dịch, hướng dẫn các biện
pháp đúng và kịp thời báo cáo BCĐ của tỉnh các vấn đề phát sinh để xử lý; chịu trách
nhiệm của mình nếu để địa bàn phụ trách phát sinh phức tạp không được xử lý kịp
thời.
- BCĐ phòng, chống Covid-19 của tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, CDC Gia Lai ngoài
các công việc phòng chống dịch cần triển khai khẩn trương kế hoạch tiêm vaccine
Covid-19 cho nhân dân nhanh nhất, tiếp nhận các lô vaccine mới và nhanh chóng triển
khai trong thời gian ngắn nhất. Tham mưu triển khai điều chỉnh bổ sung kế hoạch
tiêm vaccine theo công văn 5946/BYT-DP ngày 24/7/2021 của Bộ Y tế về việc phân
bổ vaccine phòng Covid-19.
- Khẩn trương triển khai kế hoạch mua sắm các vật tư, thiết bị y tế tập trung để
đăng ký ngay Bộ Y tế mua sắm đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch và điều trị. Tiếp
nhận các nguồn hỗ trợ vật tư, thiết bị của trung ương để đưa vào sử dụng có hiệu quả;
đồng thời đề xuất bổ sung các nhu cầu vật tư, thiết bị vượt quá khả năng của tỉnh với
Bộ Y tế để đáp ứng công tác phòng dịch và điều trị trên địa bàn.
- Triển khai ngay việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hội họp, điều hành
làm việc tránh tổ chức đông người. Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh ứng dụng
tối đa dịch vụ công mức độ 3, 4 trong các giao dịch với người dân và doanh nghiệp
để đảm bảo phòng chống dịch và nâng cao năng lực chính quyền điện tử.
- Các ngành, địa phương cần nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động trong phòng chống dịch, không tụ tập đông người ở
các nơi công cộng, gương mẫu giáo dục gia đình chấp hành nghiêm các biện pháp
phòng chống dịch trong thực hiện khai báo y tế khi cần thiết, cần xử lý nghiêm khắc
nhất các vi phạm.
- Triển khai bệnh viện dã chiến để điều trị bệnh nhân Covid-19 tách rời khỏi
bệnh viện tỉnh, đồng thời chuẩn bị các bệnh viện dã chiến mới để điều trị khi tình hình
dịch bệnh phức tạp hơn.
- Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp làm tốt công tác vận động quần
chúng tham gia các tổ chức phòng, chống dịch ở các địa phương, bám sát các khu dân
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cư, giám sát các hoạt động phòng, chống dịch của các địa phương, cơ quan trên địa
bàn; tham gia vận động và hỗ trợ cho nhân dân ở các khu vực phong tỏa, giản cách
theo hình thức phù hợp; phối hợp Ban Chỉ đạo các cấp để tham gia và xử lý các vấn
đề phát sinh về dịch Covid-19 kịp thời, hiệu quả.
4. Đối với thành phố Pleiku:
- Đồng ý cho thành phố Pleiku triển khai áp dụng các nội dung theo Chỉ thị số
15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ vào lúc 08h00’ ngày 26/7/2021
trên địa bàn thành phố cho đến khi có thông báo mới, đồng thời hướng dẫn cho người
dân tổ chức thực hiện; tổ chức kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
- Chủ động phối hợp với Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC tỉnh) tổ chức
truy vết các trường hợp F1, F2, F3, xét nghiệm ngay các trường hợp F1, F2 để xác
định nguy cơ; vận động người dân và các cá nhân tiếp xúc với các F0 cần trung thực
và tự giác khai báo để phục vụ tốt nhất cho công tác phòng chống dịch; xử lý nghiêm
các trường hợp trốn tránh khai báo hoặc khai báo không trung thực theo các quy định
pháp luật.
- Phối hợp với Công an tỉnh để củng cố hồ sơ khởi tố vụ án làm lây lan dịch
bệnh Covid-19 tại ổ dịch tại phường Tây Sơn, thành phố Pleiku.
- Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch từ bên trong, kiện toàn và phát huy
tối đa các Tổ Covid cộng đồng để giám sát chặt chẽ số cách ly tại nhà và những người
từ các địa phương khác hoặc về từ các địa phương khác để quản lý và tổ chức khai
báo y tế kịp thời không để bỏ sót đối tượng.
- Làm tốt công tác thông tin, hướng dẫn và vận động nhân dân không hoang
mang lo lắng, chấp hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch của tỉnh và địa
phương.
5. Đối với UBND các huyện, thị xã:
- Cần thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của
UBND tỉnh và BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh đã được ban hành. Làm tốt
nhiệm vụ kiểm soát chặt vòng ngoài, không lơi lỏng bên trong; phát huy tốt nhất các
Tổ Covid cộng đồng để phát hiện sớm các nguy cơ lây nhiễm.
- Tổ chức thực hiện nhiệm vụ kép là tổ chức sản xuất kinh doanh theo tình hình
mới, đẩy mạnh triển khai các công trình đầu tư xây dựng cơ bản và giải ngân vốn đầu
tư trên cơ sở thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K.
- Hướng dẫn người dân không có việc cấp bách không ra khỏi địa bàn, tránh
tập trung đông người nơi công cộng.
6. Đối với công tác đón công dân Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn về tỉnh: trước
tình hình dịch bệnh phức tạp của tỉnh, để đảm bảo chu đáo an toàn cho người về từ
vùng dịch cũng như an toàn cho Nhân dân trong tỉnh, UBND tỉnh thống nhất tiếp tục
lập danh sách đúng đối tượng, phối hợp các đơn vị có liên quan và UBND thành phố
Hồ Chí Minh lên phương án chặt chẽ, tổ chức đón khi đảm bảo đủ các điều kiện, nhất
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là các biện pháp phòng chống dịch và tình hình dịch bệnh trong tỉnh được kiểm soát;
Đồng thời, UBND tỉnh giao cho UBND các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền các
gia đình có công dân đang ở tại vùng dịch động viên con em mình bình tĩnh, tuân thủ
các quy định về phòng chống dịch, không trốn về địa phương, giám sát chặt chẽ di
biến động công dân để phát hiện sớm công dân về từ vùng dịch mà trốn khai báo y tế,
xử lý nghiêm nếu có vi phạm.
Lưu ý tỉnh Gia Lai tạm thời không đón công dân trong vùng dịch đang bị phong
toả, trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của Thường trực BCĐ phòng chống
dịch Covid-19 của tỉnh.
7. Tỉnh ủy, UBND tỉnh kêu gọi người dân, cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động toàn tỉnh trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh cần hết sức bình
tĩnh, không hoang mang, không nghe các thông tin thất thiệt, không chính thống, tuyệt
đối tin tưởng vào sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, điều hành của UBND tỉnh và chính quyền
các địa phương, đoàn kết vì sức khỏe của mình và cộng đồng, thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch của tỉnh; giám sát và tố giác các trường hợp vi phạm pháp luật về
phòng chống dịch, nêu cao tinh thần nhân ái hỗ trợ người dân khó khăn trong vùng
dịch; cùng với tỉnh sớm đẩy lùi dịch bệnh.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng BCĐ của tỉnh, đề nghị Ủy ban MTTQVN tỉnh, Thủ trưởng các tổ chức chính
trị - xã hội; Giám đốc các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố
biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (để b/c);
- T/T HĐND tỉnh (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các hội, đoàn thể của tỉnh;
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai, Đài PT-TH tỉnể;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TTTH, KTTH, NC, NL, KGVX.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Văn Lộc

