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THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid-19 của tỉnh tại cuộc họp trực tuyến về tháo gỡ các khó khăn vướng
mắc về hoạt động sản xuất kinh doanh, xây dựng cơ bản trong tình hình thực
hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

Ngày 29 tháng 8 năm 2021, đồng chí Võ Ngọc Thành - Chủ tịch UBND
tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh chủ trì họp trực
tuyến tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về hoạt động sản xuất kinh doanh, xây
dựng cơ bản trong tình hình thực hiện các quy định về phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh. Dự họp tại điểm cầu của tỉnh có các đồng chí Phó Chủ tịch
UBND tỉnh: Đỗ Tiến Đông, Nguyễn Thị Thanh Lịch, Kpă Thuyên; đại diện lãnh
đạo các sở, ngành: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Thông tin và Truyền
thông; Giao thông vận tải; Công thương; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Y
tế; Xây dựng; Văn phòng UBND tỉnh. Tại điểm cầu các huyện, thị xã, thành phố
có các đồng chí Bí thư, Chủ tịch UBND các địa phương. Sau khi nghe các sở,
ngành, địa phương báo cáo; ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo kết luận như sau:
Thời gian qua, các ngành, các cấp đã triển khai các biện pháp phòng, chống
dịch quyết liệt với tinh thần trách nhiệm cao, cơ bản kiểm soát chuỗi lây nhiễm,
không để dịch bệnh diễn biến phức tạp lan ra cộng đồng. Hiện nay trên địa bàn
thành phố Pleiku thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; đồng thời thực hiện truy vết thần tốc các F1,
F2, xác định nguồn lây nhiễm trong cộng đồng.
Tuy nhiên trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số nội dung
trong việc phối hợp giữa các sở, ngành để hướng dẫn công tác phòng, chống dịch
Covid-19 khi thực hiện giãn cách xã hội thành phố Pleiku chưa rõ ràng dẫn đến
một số địa phương lúng túng trong việc thực hiện, làm ảnh hưởng đến sản xuất, đi
lại của người dân và doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Để kiểm soát tốt, sớm ngăn chặn, dập tắt các ổ dịch trên địa bàn, đưa cuộc
sống trở lại trạng thái bình thường mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các
sở, ban, ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ sau:
1. Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid - 19 cấp huyện có trách nhiệm
hướng dẫn cụ thể cho cán bộ, công chức, viên chức, công nhân viên, người lao động
sinh sống trên địa bàn thành phố Pleiku mà công tác, làm việc tại các địa phương
thực hiện mô hình “3 tại chỗ” (ăn uống, ở và làm việc tại chỗ) đảm bảo công việc
tại cơ quan, không di chuyển về địa bàn thành phố Pleiku trong thời gian thực hiện
giãn cách. Trường hợp đặc biệt, việc di chuyển về các địa phương phải có xét
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nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 do cơ quan, đơn vị có thẩm quyền xét nghiệm
cấp và làm việc tại phòng riêng, tự theo dõi sức khoẻ trong 7 ngày.
2. Đối với 04 chốt kiểm soát, phòng chống dịch cửa ngõ vào tỉnh:
- UBND các huyện Chư Pưh, Krông Pa, Chư Păh và thị xã An Khê có chốt
kiểm soát dịch tại cửa ngõ vào tỉnh cập nhật thông tin điều hành, giải quyết các yêu
cầu phòng, chống dịch Covid-19 từ các chốt để xử lý phòng, chống dịch theo quy
định.
- Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các địa phương cơ cấu thêm một số
đồng chí ở địa bàn để từng bước hướng dẫn và chuyển giao dần các chốt tại các
huyện Chư Pưh, Krông Pa, Chư Păh, thị xã An Khê về cho địa phương đảm đương
nhiệm vụ trước ngày 30/9/2021. Riêng chốt khu vực cầu 110, Công an tỉnh tăng
cường bố trí thêm một số người làm việc tại chốt.
3. Các sở: Công Thương, Giao thông vận tải, Thông tin và Truyền thông,
Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh, Y tế, Nông nghiệp và PTNT, Xây dựng:
- Chủ động, linh hoạt bố trí thêm 01 cán bộ chuyên môn thuộc ngành mình
(tại sở, ngành hoặc địa phương; Sở Công Thương trao đổi với Cục quản lý thị
trường để bố trí cán bộ) có đủ năng lực, kinh nghiệm tham gia tại các chốt kiểm
soát phòng, chống dịch từ ngày 30/8/2021.
- Chia sẻ thông tin các xe chở hàng hoá ngoài tỉnh vào thành phố Pleiku và
các địa phương với Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tại địa phương
để chỉ đạo đội Công an giao thông và các tổ Covid cộng đồng các phường, xã giám
sát quản lý.
- Tổ chức kiểm tra các địa bàn, phối hợp với các ngành để có hướng dẫn
chi tiết, thống nhất; thiết lập đường dây nóng riêng cho ngành mình để tiếp nhận,
xử lý và phản hồi, thông tin kịp thời đến người dân, doanh nghiệp trên địa bàn trực
tiếp qua điện thoại hoặc qua zalo.
4. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Ban hành ngay văn bản hướng dẫn chi tiết việc cập nhật danh sách công
dân từ các địa phương khác về tỉnh (kể cả công dân Gia Lai), báo cáo thông tin
hàng ngày theo quy trình từ Ban chỉ đạo Covid cấp xã, phường đến huyện, cập nhật
thông tin cho Ban chỉ đạo cấp tỉnh quản lý và có các biện pháp xử lý phòng chống
dịch theo quy định.
- Hướng dẫn, kiểm tra Báo, Đài địa phương và trung ương thường trú trên
địa bàn thường xuyên cập nhật thông tin chính, cấp thiết liên quan đến tình hình
thực tế của địa phương để người dân nắm rõ.
5. Yêu cầu lãnh đạo các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương căn cứ chức
năng, nhiệm vụ được giao chỉ đạo điều hành giải quyết các yêu cầu phòng, chống
dịch Covid-19 trên tinh thần trách nhiệm cao; chủ động cập nhật liên tục, nghiên
cứu các văn bản chỉ đạo từ trung ương đến địa phương, của các sở, ngành để kịp
thời triển khai; tăng cường phối hợp kiểm tra thực tế nhằm giải quyết kịp thời các
tình huống phát sinh.
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6. Thường trực Ban chỉ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh:
- Khẩn trương rà soát, bóc tách trường hợp F1, F2 đối với các chuỗi chưa
xác định được nguồn lây trên địa bàn thành phố Pleiku trong vòng 72 giờ kể từ
ngày 28/9/2021 để có phương án chỉ đạo tiếp theo.
- Chỉ đạo Sở Y tế phối hợp với Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh xây
dựng, rút ngắn tối đa quy trình xử lý, điều hành, cách ly tập trung đối với những
trường hợp phải cách ly tại các chốt đưa về địa phương quản lý theo quy định.
- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương và các văn bản hướng dẫn của
Chính phủ, Bộ ngành trung ương khẩn trương có hướng dẫn cụ thể, chi tiết nhằm
giải quyết việc đi lại, vận chuyển, lưu thông hàng hoá được thông suốt để đảm bảo
sản xuất và điều hành, xử lý công việc, không để ùn tắc, gián đoạn trong thời gian
phòng, chống dịch Covid-19; không đặt ra các quy định không phù hợp, gây khó
khăn trong quá trình thực hiện; thời gian hoàn thành việc hướng dẫn chậm nhất
trong ngày 01/9/2021.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Ban Chỉ phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh để các sở, ngành, đơn vị, địa phương,
các tổ chức, cá nhân, các thành viên Ban Chỉ đạo khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo);
- TTr. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ của tỉnh;
- Các đơn vị dự họp;
- CDC tỉnh;
- CVP, các Phó CVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTTH, KGVX.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Bùi Thanh Bình
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