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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 02 tháng 5 năm 2021

V/v tiếp tục tập trung thực hiện
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố.
Tại Việt Nam, sau hơn 30 ngày không ghi nhận trường hợp mắc Covid-19
tại cộng đồng, ngày 29/4/2021 đã ghi nhận chùm ca bệnh với 13 trường hợp lây
nhiễm trong cộng đồng liên quan đến ổ dịch tại tỉnh Hà Nam và khả năng sẽ tiếp
tục ghi nhận thêm các ca mắc mới. Nguy cơ dịch bệnh lây lan và bùng phát là rất
cao. Tỉnh Gia Lai trong thời gian qua đã xử lý và nhanh chóng, khống chế được dịch
bệnh, đảm bảo an sinh cho người dân song nguy cơ dịch bệnh bùng phát trở lại luôn
thường trực nếu lơ là, chủ quan, thực hiện không nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch trong nội địa và không kiểm soát tốt nguy cơ từ nguồn nhập cảnh qua biên giới.
Ngày 30/4/2021, tại tỉnh Gia Lai cũng có một trường hợp đi cùng chuyến bay VJ133
từ Hà Nội đi thành phố Hồ Chí Minh ngày 27/4/2021 với bệnh nhân số 2910, kết quả
xét nghiệm trường hợp này đã âm tính lần 1 với SAT- CoV - 2. Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch của tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các cấp, các ngành, đơn vị áp dụng các biện
pháp phòng, chống dịch nghiêm ngặt.
Để giữ vững thành quả phòng, chống dịch Covid-19 trong thời gian qua; thực
hiện Thông báo số 89/TBVPCP ngày 01/5/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết
luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính
phủ về phòng, chống dịch Covid-19, UBND tỉnh đề nghị Cấp ủy, Mặt trận và các
đoàn thể chính trị - xã hội; yêu cầu Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ
tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục thực hiện một số công tác sau:
1. Quán triệt và thực hiện nghiêm quan điểm “chống dịch như chống giặc”,
vì sức khoẻ của nhân dân, vì sự an toàn của cộng đồng; bình tĩnh, sáng suốt, chủ
động và sáng tạo, tích cực và nghiêm túc thực hiện có hiệu quả các biện pháp
phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ; của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh tại các
văn bản: Công văn số 398-CV/TU ngày 28/4/2021 và Công văn số 402-CV/TU
ngày 29/4/2021 của Tỉnh ủy Gia Lai; Thông báo số 69/TB-VP ngày 20/4/2021
của Văn phòng UBND tỉnh; Công văn số 459/UBND-KGVX ngày 26/4/2021,
Công văn số 477/UBND-KGVX ngày 29/4/2021, Công văn số 488/UBNDKGVX ngày 30/4/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 489/KH-UBND ngày
30/4/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch đáp ứng từng cấp độ dịch Covid-19 tại
tỉnh Gia Lai. Đảm bảo các mục tiêu vừa phòng, chống dịch có hiệu quả, vừa khắc
phục khó khăn, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, an toàn,
an dân và ổn định chính trị, nhất là các huyện biên giới Ia Grai, Đức Cơ và Chư
Prông; đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp ngày 23/5/2021; phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm
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vụ, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đã được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao.
2. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp... siết chặt việc thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các đơn vị, cơ sở trên địa bàn, đặc biệt
tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe, các
địa điểm công cộng, trên các phương tiện giao thông công cộng, các khu công
nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, khu du lịch, cơ sở lưu trú, cơ sở thờ tự của tôn giáo
và các sự kiện tập trung đông người...
3. Sở Y tế:
- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp tục thực hiện tầm soát chủ
động, xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó
thở, viêm đường hô hấp và các trường hợp khác có nguy cơ lây nhiễm trong cộng
đồng. Đối với những người đi từ tâm dịch tỉnh Hà Nam đến tỉnh Gia Lai phải
được cách ly, xét nghiệm ngay.
- Tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, kịp thời, đúng đối
tượng theo đúng Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ về
mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19.
- Khẩn trương tham mưu Ban Chỉ đạo tỉnh phương án thiết lập bệnh viện
dã chiến tại khu vực huyện Đức Cơ đáp ứng tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid
nhập cảnh; rà soát, chuẩn bị trang thiết bị y tế, sinh phẩm, hóa chất, chủ động đảm
bảo công tác xét nghiệm khẳng định SAT-CoV-2 diện rộng; tập huấn công tác
truy vết và lấy mẫu cho 17 huyện, thị xã, thành phố để đảm bảo khi có tình huống,
các địa phương đủ điều kiện thực hiện 4 tại chỗ; tổ chức diễn tập và hướng dẫn,
kiểm tra việc cụ thể hoá kế hoạch đáp ứng các cấp độ dịch bệnh đối với Ban Chỉ
đạo cấp huyện.
4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng
tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Ngoại vụ, UBND các huyện, thị xã, thành
phố theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý được giao thực hiện nghiêm một
công tác sau:
- Tiếp tục quản lý chặt việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly; rà
soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện cách ly y tế, tuyệt đối không
để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung và từ cơ sở cách ly lây nhiễm
ra cộng đồng; tạm dừng hoạt động đối với các cơ sở và những nơi vi phạm, không
thực hiện theo quy định và không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch.
- Chấn chỉnh, kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả cơ sở cách ly, điều trị và thực
hiện nghiêm quy trình bàn giao, tiếp nhận trường hợp hoàn thành cách ly về địa
phương để thực hiện các quy định tiếp theo; chính quyền cơ sở chịu trách nhiệm
đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch và tổ chức thực hiện, giám sát chặt chẽ việc
cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chịu trách nhiệm theo quy định của Đảng và pháp
luật của nhà nước nếu để xảy ra sự cố liên quan đến dịch
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động chuẩn bị Phương án thiết lập khu cách
ly tập trung tại Đức Cơ theo phương án mở rộng, cao hơn 1 cấp, đáp ứng nhiệm
vụ cách ly công dân nhập cảnh khi công dân Việt Nam có nguyện vọng muốn về
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nước. Phối hợp Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, các lực lượng chức năng giữ
vững tình hình biên giới, ngăn chặn nhập cảnh trái phép.
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an
tỉnh tiếp tục 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.
- Công an tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phát hiện,
ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm phòng, chống dịch
theo quy định pháp luật, kịp thời công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng.
5, Đề nghị đồng chí Bí thư, yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã,
thành phố căn cứ điều kiện và tình hình dịch trên địa bàn chủ động, linh hoạt, sáng
tạo áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch hiệu quả, phù hợp để thực hiện mục
tiêu vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa bảo đảm an toàn phòng, chống dịch và chịu
trách nhiệm theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của mình để quyết định nhiệm
vụ, giải pháp cụ thể trong phòng, chống và khắc phục có hiệu quả dịch Covid-19.
6. Yêu cầu các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid19 của tỉnh, cấp huyện xây dựng kế hoạch kiểm tra và thực hiện kiểm tra thường
xuyên việc chấp hành lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên đối với các cấp ở cơ sở; các
tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân tuân thủ các công tác phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
7. Sở Thông tin truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh - Truyền hình
Gia Lai, các cơ quan báo chí đứng chân trên địa bàn tỉnh tiếp tục tăng cường các
hình thức truyền thông để các cấp chính quyền và người dân đề cao cảnh giác với
dịch bệnh; tuân thủ yêu cầu bắt buộc đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà và thực hiện
nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế.
UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
nghiêm túc khẩn tương thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Thường rực Tỉnh ủy (để b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các
tổ chức chính trị xã hội của tỉnh;
- Các Huyện ủy, Thị ủy, Thành ủy;
- Báo Gia Lai; Đài PT-TH Gia Lai;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh (để thông báo
cho các doanh nghiệp);
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Lãnh đạo VP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, NC, KGVX.
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