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BÁO CÁO
Tình hình công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19
trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Thực hiện Công văn số 4441/VP-KGVX ngày 07 tháng 10 năm 2021 của
Văn phòng UBND tỉnh về việc báo cáo khẩn công tác phòng, chống dịch COVID19 tỉnh, Ban Thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh báo
cáo tình hình công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh như sau:
I. Tình hình dịch bệnh Covid-19 và kết quả triển khai công tác phòng,
chống dịch tại Gia Lai:
1. Công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19:
- Từ ngày 28/5 đến 17h00’ ngày 07/10/2021, toàn tỉnh phát hiện 642 ca
nhiễm SARS-CoV-2. Đến thời điểm báo cáo có 387 trường hợp đã điều trị khỏi
bệnh, có 03 trường hợp tử vong, hiện còn 252 trường hợp đang cách ly, điều trị
tại các Bệnh viện điều trị Covid của tỉnh (kể cả 132 trường hợp tái dương tính).
Riêng từ ngày 01/10 đến ngày 07/10/2021, toàn tỉnh phát hiện 105 ca nhiễm
SARS-CoV-2 trong đó (02 ca lái xe, 01 người cách ly tại nhà (sau cách ly tập
trung đi từ Ả Rập Xê Út về), 03 người đi Campuchia về; có 92 ca dương tính đi
từ vùng dịch về, trong đó : 75 ca dương mới, 17 ca tái dương, 7 người tái dương
sau điều trị tại nhà tại tỉnh Gia Lai.
1.1 Công tác điều tra, truy vết F1, F2: Tổng số truy vết F1 từ ngày 28/5/2021
đến ngày 06/10/2021 là 2.155 người; lũy tích truy vết F2 là 11.592 người.
Theo dõi người đi về từ vùng dịch từ ngày 01/10/2021 đến ngày 07/10/2021
thực hiện cách ly tại nhà: có 1.138 trường hợp. Luỹ kế từ ngày 28/5/2021 đến thời
điểm báo cáo 34.168 trường hợp đi từ vùng dịch cách ly tại nhà; 32.570 trường
hợp cách ly tại nhà đã qua 14 ngày; hiện còn: 1.598 trường hợp tiếp tục cách ly
tại nhà.
1.2. Cách ly tập trung: Hiện đang kích hoạt và vận hành 59 cơ sở cách ly
tập trung của tỉnh. Hiện có 12.376 người đang được cách ly tập trung tại cơ sở
quân đội phụ trách hầu hết người từ vùng dịch trở về địa phương; 336 trường hợp
cách ly tập trung tại 04 khách sạn (trong đó cách ly cho lực lượng tuyến đầu chống
dịch là 130 người tại 02 khách sạn).

1.3. Công tác điều trị:
Công tác điều trị: Số bệnh viện/cơ sở y tế điều trị COVID-19 tại tỉnh Gia
Lai: 01 cơ sở Bệnh viện Dã chiến điều trị COVID-19 tỉnh và 04 Bệnh viện điều
trị COVID-19; Số bệnh nhân hiện đang còn nằm điều trị là: 252 trường hợp (kể
cả các trường hợp tái dương tính).
1.4. Công tác xét nghiệm: Đã lấy mẫu xét nghiệm: 67.626 mẫu (195.306
người); số mẫu đã có kết quả: 67.056 mẫu (194.228 người), mẫu dương tính 3.495
mẫu (649 người); Số mẫu đang chờ kết quả: 570 mẫu (1078 người).
1.5. Công tác tiêm chủng:
- Đã bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch triển khai tiêm vắc xin phòng bệnh Covid
-19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Công văn số 5946/BYTDP ngày 24/7/2021 của Bộ Y tế về việc phân bổ vắc xin phòng Covid -19 với
1.760.170 liều tương ứng với 880.085 đối tượng dự kiến tiêm mũi 1 và mũi 2
trong quý 3, quý 4/2021.
- Tổng số vắc xin thực nhận đến ngày 06/10/2021: 221.052 liều (Moderna:
57.820 liều, Pfizer: 26.730 liều, AstraZeneca: 136.310 liều, Verocell:192 liều. Đã
tiêm 197.882 người, tỷ lệ: 89,52%. Hiện các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh đang
tiếp tục triển khai tiêm theo Kế hoạch. Sở Y tế đang tham mưu BCĐ phòng, chống
dịch của tỉnh xây dựng Kế hoạch tiếp nhận, phân bổ, sử dụng vắc xin Verocell với
số lượng 200.000 liều do Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên cấp về.
2. Việc tổ chức bàn giao các Chốt kiểm soát từ tỉnh về huyện quản lý
điều hành
Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-UBND của UBND tỉnh, ngày 30/9/2021,
Công an tỉnh đã tổ chức họp và ký kết bàn giao giữa Công an tỉnh với UBND các
huyện Chư Pưh, Chư Păh, Krông Pa và thị xã An Khê về bàn giao hoạt động, tài sải
cho UBND các huyện quản lý từ ngày 01/10/2021.
- Phân công 128 CBCS tham gia chốt chặn tại 41 điểm kiểm soát (cấp tỉnh 04,
huyện 37) tại; 80 CBCS tham gia bảo đảm ANTT tại 37 khu vực cách ly tập trung, cơ sở
y tế.
- Tiếp tục cử lực lượng tăng cường tham gia các chốt kiểm soát phòng,
chống dịch của tỉnh, nhất là trong thời gian cao điểm lượng người về địa bàn tỉnh
nhằm kiểm soát chặt chẽ lưu lượng người, phương tiện ra vào các cữa ngõ: 4 chốt
kiểm soát đã dừng kiểm tra 324.943 lượt phương tiện, tổ chức đo thân nhiệt
767.967 lượt người, tổ chức khai báo y tế 480.966 trường hợp. Đáng chú ý, từ
ngày 01/10/2021 đến nay, 04 chốt kiểm soát đã kiểm tra 26.418 lượng phương
tiện, tổ chức đo thân nhiệt 38.544 trường hợp, khai báo y tế 47.055 trường hợp,
đã đưa đi cách ly tập trung 8.044 trường hợp.
3. Đề xuất việc sử dụng nguồn hỗ trợ của UBMTTQVN tỉnh cho công
tác phòng, chống dịch
Đề xuất cho phép chi từ nguồn ủng hộ, vận động, tài trợ của các tổ chức, cá
nhân trong và ngoài nước cho công tác phòng, chống dịch Covid-19:

- Hỗ trợ thêm cho lực lượng tham gia trực tiếp tuyến đầu chống dịch tại các
chốt kiểm soát, lực lượng trực tiếp phục vụ tại các khu cách ly tập trung và nhân
viên trực tiếp phục vụ, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19 đang thực hiện
nhiệm vụ và cách ly tập trung tại cơ sở cách ly do tỉnh thành lập( như nhà khách
Công đoàn, khách sạn Mê Kông hoặc cơ sở cách ly khác)
- Hỗ trợ kinh phí (bằng tiền mặt, mua quà tặng, và chi phí khác) phục vụ
lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch tại TP. Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương
và các tỉnh khác.
- Hỗ trợ tiền ăn, và chi phí khác phục vụ cho các đoàn người từ TP. Hồ Chí
Minh, tỉnh Bình Dương và các tỉnh khác về tỉnh Gia Lai.
- Khen thưởng, động viên cho lực lượng tham gia trực tiếp tuyến đầu chống
dịch tại các chốt kiểm soát, lực lượng trực tiếp phục vụ tại các khu cách ly tập
trung và nhân viên trực tiếp phục vụ, chăm sóc, điều trị bệnh nhân Covid-19.
4. Công tác an ninh, trật tự xã hội:
4.1. Tình hình ANTT trên địa bàn: Công an tỉnh đã tập trung tối đa lực lượng,
triển khai đồng bộ các biện pháp, thực hiện tốt 2 yêu cầu “vừa triển khai công tác
chuyên môn và đảm bảo phòng, chống dịch bệnh Covid-19”. Theo đó, tình hình
ANTT trên địa bàn được giữ vững; trật tự ATXH được kiểm soát, không để xảy ra
tội phạm băng, nhóm hoạt động phức tạp, nhất là tại các vùng dịch thực hiện Chỉ thị
số 15, Chỉ thị số 16. Trong 08 tháng đầu năm 2021, phạm pháp hình sự xảy ra 518
vụ, làm chết 13 người, bị thương 108 người, thiệt hại tài sản khoảng 83,7 tỷ đồng (so
cùng kỳ giảm 10,7% số vụ, giảm 35% số người chết); tội phạm và vi phạm pháp luật
liên quan ma túy giảm 8,6% (106/116 vụ).
Tuy nhiên, trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, một số
loại tội phạm có xu hướng tăng so với cùng kỳ như: Cướp giật tài sản (tăng 07 vụ,
tăng 36.8%); đánh bạc (tăng 07 vụ, tăng 23%); lừa đảo chiếm đoạt tài sản, sử dụng
mạng viễn thông, mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt
tài sản tăng 15 vụ, tài sản thiệt hại tăng khoảng 52 tỷ đồng.
4.2. Kết quả các biện pháp trong phòng, chống dịch của Công an tỉnh:
- Công an tỉnh là lực lượng nòng cốt, tuyến đầu trong công tác phòng, chống
dịch, góp phần quan trọng trong việc kiểm soát, ngăn chặn dịch trên địa bàn, nhất
là trong công tác truy vết, bảo đảm ANTT tại các khu vực cách ly tập trung, kiểm
soát chặt chẽ tại các Chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh.
- Đã kiểm soát chặt chẽ lưu lượng người, phương tiện ra vào các cửa ngõ:
Từ cuối tháng 5/2021 đến nay, 4 chốt kiểm soát dịch và của huyện đã dừng kiểm
tra 226.329 lượt phương tiện vào địa bàn, tổ chức đo thân nhiệt 585.675 lượt
người, tổ chức khai báo y tế 323.284 trường hợp và phun, khử khuẩn 15.176 lượt
phương tiện. Đáng chú ý, lực lượng tại Chốt đã kịp thời phát hiện, đưa đi cách ly
tập trung hơn 2.500 trường hợp từ vùng dịch trở về, nhất là trong thời gian cao
điểm tình hình dịch bệnh tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam diễn biến
phức tạp; phát hiện 43 vụ là các phương tiện vận tải lợi dụng được cấp thẻ “Luồng

xanh” để vận chuyển người từ vùng dịch về địa bàn hoặc đi không đúng tuyến
theo quy định.
- Chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và Công an các huyện biên giới chủ động nắm
chắc tình hình dịch bệnh Covid-19 tại địa bàn Campuchia. Cử 45 CBCS phối hợp
với lực lượng Biên phòng kiểm soát tại 27 chốt cố định và 12 chốt lưu động để phối
hợp tuần tra, quản lý, giám sát chặt chẽ tuyến biên giới, các cửa khẩu, đường mòn,
lối tắt… Từ ngày 31/5/2021 đến nay, kịp thời phát hiện 32 trường hợp người Việt
Nam nhập cảnh trái phép và quy phạm quy chế nhập cảnh về địa bàn.
-Triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền trên không gian mạng; đăng tải,
chia sẻ hơn 15.000 bài viết về công tác phòng chống dịch. Phối hợp kiểm tra, tham
mưu xử phạt hơn 196 trường hợp, số tiền hơn 905 triệu đồng do vi phạm các biện
pháp phòng chống dịch.
5. Công tác an sinh xã hội: Triển khai thực hiện Nghị quyết số 68/NQ-CP;
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg và Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày
25/7/2021 của UBND tỉnh Gia Lai, đến ngày 22/9/2021 đã cấp kinh phí hỗ trợ
cho người lao động, người sử dụng lao động là 27.827.386.012 đồng.
6. Công tác sản xuất và lưu thông hàng hóa: UBND tỉnh đã ban hành
Công văn số 1051/UBND-CNXD ngày 29/7/2021 về việc tạo điều kiện thuận lợi
để vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống người dân vùng có dịch. Đến
nay, tình hình lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản được triển khai thống
nhất, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa ra
và vào tỉnh. Nhìn chung, thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh tương đối ổn định,
lượng hàng hóa tại doanh nghiệp và thị trường đảm bảo, đa dạng chủng loại, không
xảy ra tình trạng “găm, giữ” hàng, khan hàng; 100% các doanh nghiệp, cơ sở sản
xuất đảm bảo an toàn, hoạt động sản xuất trở lại. Các doanh nghiệp, chủ phương
tiện vận tải đã được dán giấy nhận diện có mã QR Code của ngành Giao thông
vận tải1.
7. Công tác tài chính, hậu cần: Kinh phí tạm cấp từ ngân sách tỉnh là
127.962,972 triệu đồng. Kinh phí đã thực hiện: 102.798,892 triệu đồng. Số kinh
phí các đơn vị đang tiếp tục triển khai thực hiện (mua sắm trang thiết bị, vật tư
tiêu hao, thuốc, phương tiện phòng hộ và chi trả các phụ cấp phòng chống dịch):
25.164,079 triệu đồng.
8. Công tác sản xuất và lưu thông hàng hóa:
UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 1051/UBND-CNXD ngày 29/7/2021
về việc tạo điều kiện thuận lợi để vận chuyển hàng hóa thiết yếu phục vụ đời sống
người dân vùng có dịch. Đến nay, tình hình lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh
cơ bản được triển khai thống nhất, đồng bộ, tạo điều kiện thuận lợi cho việc vận
chuyển, giao nhận hàng hóa ra và vào tỉnh. Nhìn chung, thị trường hàng hóa trên
Sở GTVT cấp Giấy nhận diện phương tiện (mã QR Code) “Luồng xanh” đảm bảo liên tục 24/24h trong ngày
và 7/7 ngày trong tuần; từ ngày 19/7/2021 đến nay đã cấp được 650 Giấy nhận diện cho các phương tiện vận tải
hàng hóa. Hệ thống tự động của Tổng cục ĐBVN đã duyệt 2.155 lượt phương tiện vận tải hàng hóa trên địa bàn
tỉnh Gia Lai.
1

địa bàn tỉnh tương đối ổn định, lượng hàng hóa tại doanh nghiệp và thị trường
đảm bảo, đa dạng chủng loại, không xảy ra tình trạng “găm, giữ” hàng, khan hàng;
100% các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đảm bảo an toàn, hoạt động sản xuất trở
lại. Cùng với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương triển
khai chương trình kết nối tiêu thụ nông sản khu vực Tây Nguyên, xây dựng đưa
nông sản lên sàn giao dịch thương mại điện tử qua “Gian hàng Việt trực tuyến”
trên các Sàn thương mại điện tử, đến nay có 17 đơn vị đăng ký tham gia.
Qua kiểm tra, thống kê tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản của ngành nông
nghiệp, đến nay, các sản phẩm nông sản của tỉnh đều đã và đang được tiêu thụ,
thị trường nông sản dần được khôi phục, giá bán ổn định.
- Các loại cây trồng đang vào vụ thu hoạch chính bao gồm: Rau, củ, quả
các loại, ngô, khoai lang, đậu đỗ các loại, trái cây (sầu riêng, bơ, mít, nhãn, na dai,
…) đều đã được tiêu thụ hết.
- Rau củ quả xuất bán đi Miền Trung đạt sản lượng 250 tấn/ngày; đi Kon
Tum, Đăk Lăk, thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương với sản lượng 120-150 tấn;
sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm đầu ra ổn định. Riêng thịt gia cầm thịt gia
cầm tiêu thụ chậm, giá thấp hơn so với trước khi dịch bệnh bùng phát từ 35.00037.000 đồng/kg.
- Đối với 16 dự án điện gió đang triển khai thi công, Sở Công thương đã
thành lập tổ chỉ đạo phòng chống COVID -19, cam kết thực hiện nghiêm túc và
chịu trách nhiệm về biện pháp phòng chống dịch COVID -19, đảm bảo tiến độ thi
công.
- Các doanh nghiệp, chủ phương tiện vận tải đã được dán giấy nhận diện có
mã QR Code của ngành Giao thông vận tải2.
9. Công tác vận động, huy động xã hội:
Tổng số kinh phí tiếp nhận đến nay là hơn 23,3 tỷ đồng, trong đó: Số tiền
đã phân bổ, sử dụng trong kỳ báo cáo: 857 triệu đồng 3, hiện còn 22,47 tỷ đồng.
Tổng số hiện vật giá trị khoảng 952,3 triệu đồng.
10. Công tác truyền thông:
Ngành Thông tin và Truyền thông đến nay đã ban hành gần 100 văn bản để
hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương, cơ quan báo chí và hệ thống thông tin
cơ sở trên địa bàn tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các nội dung chỉ
Sở GTVT cấp Giấy nhận diện phương tiện (mã QR Code) “Luồng xanh” đảm bảo liên tục 24/24h
trong ngày và 7/7 ngày trong tuần; từ ngày 19/7/2021 đến nay đã cấp được 650 Giấy nhận diện cho các
phương tiện vận tải hàng hóa. Hệ thống tự động của Tổng cục ĐBVN đã duyệt 2.155 lượt phương tiện
vận tải hàng hóa trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
2

Hỗ trợ tiền cho 573 công dân Gia Lai gặp khó khăn tại tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí
Minh: 573 triệu đồng; Hỗ trợ tiền cho 05 nhân viên y tế thực hiện nhiệm vụ bị nhiễm SARS-COV-2:
10 triệu đồng; Hỗ trợ 64 hộ dân khó khăn phường Hoa Lư, thành phố Pleiku bị phong tỏa: 32 triệu đồng;
Hỗ trợ suất ăn nhanh, nước uống tại chỗ, nhu yếu phẩm thiết yếu cho công dân về từ vùng dịch: 242
triệu đồng
3

đạo của trung ương, của tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19. Báo Gia Lai đã xuất
bản hơn 700 tin, bài, video clip; Đài Phát thanh - Truyền hình Gia Lai thực hiện
20 đến 25 tin, bài, phóng sự liên quan đến công tác phòng chống dịch bệnh
Covid-19. Tần suất phát sóng trung bình 35 lần/tuần, với khoảng 40 tin, bài. Đã
xử lý 04 vụ việc các thông tin báo chí có nội dung sai lệch, không chính xác liên
quan đến dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19; xác minh, xử
lý vi phạm hành chính đối với 12 trường hợp với tổng số tiền xử phạt vi phạm
hành chính 72.500.000 đồng, yêu cầu khắc phục sai phạm. Chấn chỉnh; nhắc nhở
nhiều trường hợp thông tin trên mạng xã hội có dấu hiệu vi phạm pháp luật.
* Các nội dung ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch: Tiếp tục triển khai
09 nền tảng ứng dụng CNTT dùng chung do Trung ương đang triển khai toàn quốc;
xây dựng và triển khai Bản đồ dịch tễ Covid-19 tỉnh Gia Lai
(https://covidmaps.gialai.gov.vn; Tổng đài 1022 tiếp nhận và xử lý thông tin của
người dân. Triển khai các hệ thống Camera giám sát, Wifi miễn phí tại các khu
cách ly tập trung; hệ thống đo thân nhiệt tự động tại Sân bay Pleiku (do Viettel
triển khai). Triển khai phòng họp trực tuyến và hỗ trợ khám chữa bệnh từ xa tại
các cơ sở y tế cấp tỉnh, cấp huyện và Bệnh viện dã chiến.
11. Công tác hỗ trợ lực lượng chi viện TP Hồ Chí Minh và Bình Dương
phòng, chống dịch COVID-19:
- Công tác hỗ trợ nhân lực y tế cho thành phố Hồ Chí Minh: UBND tỉnh đã
ban hành Quyết định số 794/QĐ-UBND này 26/8/2021 về việc cử Đoàn công tác
của tỉnh để hỗ trợ nhân lực y tế tham gia phục vụ phòng, chống dịch Covid-19 tại
Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó đã cử 04 bác sĩ và 17 điều dưỡng thực hiện
công tác tại Bệnh viện Quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh.
- Công tác hỗ trợ nhân lực y tế cho tỉnh Bình Dương: Thực hiện Văn bản
số 7670/BYT-TCCB ngày 14/9/2021 của Bộ Y tế về việc hỗ trợ nhân lực chống
dịch COVID-19 tại Bình Dương; Quyết định số 850/QĐ-UBND ngày 14/9/2021
của UBND tỉnh Gia Lai về việc cử Đoàn công tác của tỉnh Gia La ngành y tế đã
cử 18 Bác sĩ, Y sĩ và điều dưỡng tham gia phục vụ phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 tại tỉnh Bình Dương.
12. Đối với công tác đón công dân tại các địa phương có dịch về địa bàn
tỉnh.
- Tỉnh đã có kế hoạch đón 1.000 công dân có hoàn cảnh khó khăn, cấp bách
ở Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương; đã tổ chức đón thành công đợt 1
là 193 công dân ở Thành phố Hồ Chí Minh về bằng phương tiện máy bay do hãng
hàng không Bamboo tài trợ.
- Đợt tháng 8/2021: đã tổ chức đón 22 phụ nữ mang thai và 2 trẻ em là con
của phụ nữ mang thai đang tạm trú tại tỉnh Bình Dương gặp khó khăn để hỗ trợ
đưa về tỉnh Gia Lai.
- Ngày 14/9/2021: đã tổ chức đón 247 công dân là những trường hợp phụ
nữ mang thai và trẻ em từ các tỉnh Đồng Nai, Bình Dương và thành phố Hồ Chí
Minh gặp khó khăn để hỗ trợ đưa về tỉnh Gia Lai.

- Kế hoạch dự kiến trong thời gian tới: UBND đã chỉ đạo các sở, ngành liên
quan rà soát lại danh sách, hỗ trợ bằng tiền mặt và tiếp tục đón về trong thời gian
tới với các đối tượng là phụ nữ mang thai: 248, trẻ em con phụ nữ mang thai: 41,
người đi KCB: 611, học sinh: 1.913, bị mắc kẹt tại Bình Dương, Đồng Nai và TP
Hồ Chí Minh. Dự kiến từ 8/10/2021 – 12/10/2021: tổ chức đón bằng máy bay 02
chuyến với 393 người, đón bằng ô tô: Bình Dương: 996 người, TP Hồ Chí Minh:
495 người, Đồng Nai: 866 người.
13. Đối với việc UBND huyện Phú Thiện cho công dân tự cách ly tại
nhà
Theo báo cáo giải trình của TTYT huyện Phú Thiện, ngày 04/10/2021, khi
tiếp đón đoàn công dân về với hơn 500 công dân mặc dù BCĐ phòng chống dịch
của huyện đã kích hoạt các khu cách ly nhưng với số lượng công dân đông không
đảm bảo cho công tác cách ly tập trung nên qua sàng lọc đã cho 109 công dân về
cách ly tại nhà. Tất cả các công dân này đều không đi từ địa bàn, vùng thực hiện
Chỉ thị 16/CT-TTg theo cập nhật vùng dịch của công văn số 447/CV-BTTr-BCĐ
ngày 03/10/2021 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của tỉnh và đã
được lấy mẫu xét nghiệm test nhanh âm tính.
BCĐ phòng chống dịch COVID-19 các xã, thị trấn đã kiểm tra, rà soát điều
kiện cách ly tại nhà của các công dân đủ điều kiện, bố trí nhân lực của xã, thị trấn
đón đoàn công dân theo từng xã, thị trấn về bố trí cách ly tại nhà từng công dân
theo đúng quy định. Đến ngày 05/10 và ngày 06/10, tất cả các công dân cách ly
tại nhà đã được đưa về cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của huyện.
II. Khó khăn, tồn tại
- Hiện nay, sau khi một số tỉnh, thành phía Nam nới lỏng giãn cách xã hội
hiện tượng người dân ở các vùng dịch này tự phát trở về địa phương gia tăng đột
biến trong những ngày qua và liên tục ghi nhận các trường hợp dương tính trong
những ngày vừa qua; đồng thời nhu cầu của người dân từ Campuchia về địa bàn
tỉnh thời gian tới cũng tương đối lớn gây khó khăn cho tỉnh về điều kiện cách ly
tập trung trên địa bàn tỉnh và cách ly điều trị tại các sở y tế; dễ làm lây lan dịch
bệnh nếu không kiểm soát tốt.
- Bên cạnh đó việc vi phạm của các lái xe tải vẫn tiếp diễn, nhất là việc thực
hiện không đúng cam kết không dừng đỗ khi đi vào địa bàn tỉnh vẫn là nguy cơ
thường trực có thể lây nhiễm cho cộng đồng.
- Tỷ lệ trường hợp tái dương tính sau ra viện, hoặc dương tính sau 14 ngày
cách ly tập trung tương đối cao (132 trường hợp). Tỷ lệ tái dương tính/Tổng số
trường hợp đã ra viện là 34,1%.
- Tỷ lệ tiêm vắc xin của tỉnh còn thấp, hiện nay nguồn cung vắc xin cho
tỉnh còn tương đối hạn chế.
- Đối với việc quản lý các Khu cách ly tập trung: Công tác điều hành, bố trí
sắp xếp công dân theo từng khu, từng đối tượng chưa đúng quy định 957/QĐ-QY
ngày 25/3/2021 của Cục Quân y; một số khu cách ly chưa làm tốt công tác quán
triệt, tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra, nhắc nhở thực hiện các nội quy, quy định

trong khu cách ly, thực hiện 5K chưa nghiêm. Ý thức, trách nhiệm của một số
người dân còn hạn chế, công dân tụ tập, đi lại giữa các khu, các phòng; chưa phối
hợp với Công an xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; một số đồng chí cán bộ,
chiến sĩ tham gia phục vụ tại khu cách ly chấp hành chưa nghiêm quy định 5K
của Bộ Y tế dẫn đến để lây nhiễm chéo trong khu cách ly. Nhiều khu cách ly chưa
phối hợp chặt chẽ với Phòng Tài nguyên - Môi trường và Y tế trên địa bàn để thực
hiện xử lý rác thải đúng quy trình theo Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày
05/8/2020 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng,
chống dịch COVID-19”.
- Lĩnh vực công thương: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, hầu hết các nhà
máy phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi công nghiệp ở các tỉnh
phía Nam và Miền Trung dừng hoạt động hoặc giảm công suất do đó dẫn đến sản
lượng vật tư nông nghiệp thiếu hụt, giá cả tăng cao, nhất là phân bón, thức ăn chăn
nuôi gây khó khăn cho sản xuất nông nghiệp. Hiện nay, tất cả các nông sản trên
địa bàn tỉnh đều có thị trường tiêu thụ, tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid19, chi phí đầu vào cho sản xuất, vận chuyển... tăng cao, tốc độ tiêu thụ nông sản
chậm nên giá thu mua thấp hơn so với trước; công tác tổ chức mạng lưới, đầu mối
tập kết, sơ chế, đóng gói tạm thời nông sản chưa được quan tâm; việc đưa các mặt
hàng nông sản lên các sàn thương mại điện tử còn khó khăn.
- Lĩnh vực nông nghiệp: Mặc dù các sản phẩm nông sản đã qua chế biến,
chế biến sâu không bị áp lực về thời gian tiêu thụ do có hạn sử dụng dài, tuy nhiên
do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nên sản lượng tiêu thụ các sản phẩm giảm so với
trước, do đó đã làm ảnh hưởng đến các Doanh nghiệp.
- Lĩnh vực thông tin & truyền thông: Việc cập nhật dữ liệu đã tiêm chủng
tương đối tốt, tuy nhiên việc thực hiện vẫn chưa đảm bảo hoàn toàn đúng quy trình
từ khâu đăng ký, lập kế hoạch tiêm, kiểm tra đối tượng... dẫn đến đôi lúc vẫn còn
cơ sở y tế chưa đảm bảo thực hiện tiêm chủng online 100%, vẫn nhập hồi cứu dữ
liệu. Kiến thức về công nghệ thông tin của người dân, nhà sản xuất còn hạn chế
gây khó khăn khi tiếp cận với môi trường kinh doanh thương mại điện tử.
III. Kiến nghị, đề xuất
1. Hiện nay, người dân ở các địa phương vùng dịch về địa bàn tỉnh tăng đột
biến, trong đó đa số là người có hoàn cảnh khó khăn. Ban Thường trực Ban Chỉ
đạo tỉnh đề xuất Ban Thường vụ xem xét cho chủ trương về việc hỗ trợ chi phí
cách ly cho các đối tượng nói trên để hỗ trợ một phần khó khăn của người dân.
2. Theo quy định hiện nay, tại các Khu cách ly tập trung chỉ có lực lượng y
tế mới được trang bị đồ bảo hộ; lực lượng Công an, Quân sự, Dân quân chỉ được
trang bị 04 khẩu trang/ngày không phù hợp với công tác thực tế ở các khu cách ly
tập trung; việc quy định hỗ trợ cho lực lượng tuyến đầu sau khi làm nhiệm vụ về
thực hiện cách ly tập trung là 120.000đ/ngày chưa đảm bảo chi phí, kính đề nghị
Ban Thường vụ xem xét cho chủ trương về việc sử dụng kinh phí hỗ trợ cho lực
lượng tuyến đầu phù hợp với thực tế.
3. Tại điều 26 của Quyết định số 23/2021QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ
tướng Chính phủ có quy định hỗ trợ tiền ăn đối với bệnh nhân điều trị Covid-19

không quá 45 ngày và đối tượng là F1 thực hiện cách ly tập trung không quá 21
ngày, tuy nhiên trên thực tế địa bàn tỉnh, thời gian điều trị và thời gian cách ly có
trường hợp vượt số ngày quy định. Kính đề nghị Ban Thường vụ xem xét cho chủ
trương đối với việc hỗ trợ chi phí tiền ăn cho các đối tượng nêu trên.
Trên đây là Báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai của Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 tỉnh Gia Lai./.
Nơi nhận:
- BTV Tỉnh ủy;
- UBND tỉnh;
- Đ/c Trưởng Ban BTT BCĐ;
- Các thành viên BCĐ tỉnh;
- Sở Y tế; Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX, BCĐ.
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