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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

HỎA TỐC

CHỈ THỊ
Về việc tập trung thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng, chống
dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh Gia Lai
về việc tập trung thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn tỉnh;
Trong tháng 3 năm 2020, cả hệ thống chính trị từ Thành phố đến xã, phường và
nhân dân các dân tộc trên địa bàn Thành phố đã tích cực, chủ động, khẩn trương tập
trung triền khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung
ương, của Thủ tướng Chính phủ, của Tỉnh, Thành ủy. Đến nay, trên địa bàn Thành phố
chưa ghi nhận trường hợp nhiễm Covid-19. Tuy nhiên, trước tình hình dịch bệnh
Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu cũng như ở
trong nước; tỉnh Gia Lai, thành phố Pleiku tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm cao nếu không
tập trung thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống.
Đề tập trung thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn Thành phố theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số
15/CT-TTg ngày 27/3/2020, Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch Covid – 19 của Thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, doanh nghiệp và mỗi
người dân tiếp tục quán triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, chấp nhận thiệt
hại về kinh tế để phòng, chống dịch; bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân
là mục tiêu tối thượng; tập trung tổ chức thực hiện với tinh thần quyết tâm cao hơn nữa,
nỗ lực, cố gắng hơn nữa trong việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống
dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh, Thành ủy.
2. Áp dụng thống nhất trên địa bàn Thành phố các biện pháp hạn chế tụ tập đông
người từ 00 giờ ngày 28/3/2020 đến hết ngày 15/4/2020, gồm:
- Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 20 người trong 01
phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh
viện; yêu cầu thực hiện khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại các địa
điểm công cộng.
- Dừng triệt để các nghi lễ tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại
các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.
- Tạm thời đóng cửa các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa cần thiết như: Dịch vụ
karaoke, mát xa, cơ sở làm đẹp, uốn tóc, cắt tóc, quán bar, vũ trường, rạp chiếu phim,
sân khấu ca nhạc, các điểm trò chơi điện tử (online, offline), sân vận động, sân bóng đá,
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hồ bơi, các địa điểm tập luyện các môn thể thao, phòng tập gym, yoga, các điểm và câu
lạc bộ bi da; các cơ sở kinh doanh đi kèm các hoạt động quảng cáo chữa bệnh; các điểm
di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh; các quán, nhà hàng kinh doanh dịch vụ
ăn uống, cà phê, giải khát; các điểm bán hàng ăn, cà phê, giải khát trên vỉa hè, đường
phố, tại các chợ đêm...
- Hạn chế việc di chuyển của người dân; khuyến cáo người dân hạn chế đến nơi
công cộng, nơi tập trung đông người, ít ra đường và thay đổi phương thức làm việc,
mua bán hàng qua mạng và các hình thức phù hợp khác để tránh lây nhiễm.
Các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường kịp thời thông báo thực
hiện, đồng thời tổ chức kiểm tra, nhắc nhở để thực hiện nghiêm, đúng tinh thần chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch UBND Thành phố, Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị, Chủ tịch UBND các xã, phường xem xét xử lý trách nhiệm, kỷ luật nghiêm đối với
người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, xã, phường để xảy ra tụ tập đông người.
3. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các trường trực thuộc tiếp tục hướng dẫn
học sinh trong thời gian nghỉ học do dịch Covid-19 các phương pháp học trực tuyến,
học qua truyền hình; đồng thời phối hợp với UBND các xã, phường và phụ huynh học
sinh trong thời gian từ nay đến ngày 15/4/2020 phải quản lý, kiểm soát học sinh, hết
sức hạn chế ra đường (chỉ ra đường khi thực sự thiết), không tụ tập nhóm, lớp... để đề
phòng dịch lây lan; triển khai các biện pháp phòng dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.
4. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường chỉ đạo khẩn trương thực hiện
việc khai báo y tế cá nhân đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và
nhân dân theo hướng dẫn của Sở Y tế và Sở Thông tin và Truyền thông, hoàn thành
trước ngày 05/4/2020.
5. Phòng Y tế, Công an Thành phố phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các
xã, phường khẩn trương rà soát, yêu cầu thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức
khỏe, sàng lọc đối với các trường hợp đã nhập cảnh Việt Nam từ ngày 08/3/2020 không
thuộc diện cách ly tập trung để áp dụng các biện pháp cách ly, giám sát phù hợp.
UBND các xã, phường; trưởng thôn, làng, tổ dân phố; công an xã; thanh niên
xung kích trên địa bàn với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà” tăng cường hướng
dẫn khai báo y tế, giám sát các trường họp cách ly tại gia đình, hạn chế tối đa việc giao
tiếp của các đối tượng đề nghị cách ly y tế; thực hiện cưỡng chế đối với các trường hợp
chống đối cách ly theo quy định.
6. Ban Chỉ huy Quân sự Thành phố phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị, nơi tiếp nhận, ăn nghỉ để thực hiện cách ly y tế
đối với người nhập cảnh vào Việt Nam qua biên giới theo đúng quy định và chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ.
7. Trung tâm Y tế Thành phố tổ chức tốt việc phân luồng, phân tuyến khám,
chữa bệnh để đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh cho nhân dân; có phương án chăm sóc,
bảo vệ tốt và an toàn nhất cho lực lượng bác sỹ, cán bộ y tế, đặc biệt là tại nơi điều trị
người mắc dịch Covid-19; khẩn trương hoàn thành việc mua trang thiết bị y tế, vật tư y
tế; rà soát, đề xuất mua bồ sung vật tư, đồ bảo hộ, khẩu trang cho cán bộ, nhân viên y tế
để sẵn sàng đáp ứng khi có ca bệnh xảy ra, tuyệt đối không để thiếu vật tư, khẩu trang y
tế..; tổ chức tiếp nhận và sử dụng các nguồn tài trợ đúng mục đích, hiệu quả.
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8. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, phòng Văn hóa - Thông tin, Công an Thành phố
và các cơ quan liên quan kiểm tra, rà soát, nắm tình hình để xử lý nghiêm, kể cả xử lý
theo pháp luật hình sự các trường hợp đưa tin không đúng sự thật; không khai báo y tế,
khai báo y tế không trung thực; trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách
ly y tế; găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường, gây hoang mang dự luận theo đúng
quy định của pháp luật.
9. Phòng Văn hóa - Thông tin, phòng Y tế, các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục
thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai, minh bạch về diễn biến dịch bệnh; tập trung thông
tin, tuyên truyền về không tập trung đông người, khuyến khích và hướng dẫn khai báo
y tế tự nguyện, phát hiện sớm và thông báo cho chính quyền về các trường hợp nghi
mắc bệnh.
10. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường tích cực đổi mới, cải tiến cách
làm việc nhằm thích ứng với hoàn cảnh phòng, chống dịch; tích cực cải cách hành
chính, tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 của người dân và
doanh nghiệp.
Giao phòng Văn hóa - Thông tin chủ trì, phối hợp cơ quan, đơn vị liên quan và
Bưu điện tỉnh hướng dẫn, khuyến khích các cấp, các ngành, người dân và doanh nghiệp
tăng cường sử dụng các dịch vụ công trực tuyến, chuyển trả kết quả đến tận cơ quan,
doanh nghiệp, cá nhân để hạn chế việc tập trung đông người.
11. Theo lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND Thành phố đề nghị mọi người dân bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, ủng hộ
các biện pháp phòng, chống dịch của Chính phủ, của tỉnh. Mỗi một người dân hãy là
một chiến sỹ phòng, chống dịch; tiếp tục chung sức, đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh.
Trước mắt thực hiện nghiêm các biện pháp không tụ tập đông người; chỉ ra khỏi nhà
trong trường hợp cần thiết, rửa tay thường xuyên với xà phòng, nước sát khuẩn, đeo
khẩu trang nơi công cộng, tăng cường bảo vệ sức khỏe; hạn chế đến cơ sở khám, chữa
bệnh trừ trường hợp cần thiết và thực hiện tốt các khuyến cáo của cơ quan chức năng,
nhất là đối với người cao tuổi, có bệnh nền.
12. Đề nghị Ủy ban MTTQVN và các tổ chức đoàn thể Thành phố phối hợp với
các cấp chính quyền các cấp, đặc biệt là UBND các xã, phường trong vận động nhân
dân tự giác, tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; vận động tổ chức, doanh
nghiệp và nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch.
Đề nghị Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh Thành phố phát huy vai trò
xung kích, tình nguyện, tích cực hỗ trợ chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị thực
hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y tế và thực hiện tốt
công tác khai báo y tế.
13. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường cùng với việc quyết liệt
phòng, chống dịch cần tích cực triển khai các giải pháp cụ thể, hữu hiệu để kịp thời tháo
gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Tập trung triển khai
mạnh sản xuất, phòng chống hạn, dịch bệnh cây trồng vật nuôi; đẩy mạnh triển các dự
án đầu tư công, làm tốt công tác giải ngân; tháo gỡ ngay các vướng mắt tại các dự án
đầu tư trên địa bàn Thành phố; quản lý chặt chẽ và có hiệu quả công tác thu ngân sách;
giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố.
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UBND Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các
xã, phường khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- Như kính gửi;
- UBND tỉnh (B/cáo);
- Sở Y tế tỉnh;
- TTr Thành ủy (B/cáo);
- TTr HĐND Tp;
- Lãnh đạo UBND Tp;
- UBMTTQVN và các đoàn thể Tp;
- Các cơ quan, đơn vị Tp;
- UBND các xã, phường;
- Đ/c Hiền - PCVP;
- Đ/c H.Chi - CVVP (theo dõi);
- Lưu: VT.

Nguyễn Hữu Quế
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