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HỎA TỐC

CHỈ THỊ
Về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19
trên địa bàn thành phố Pleiku
Thực hiện Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về
một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Gia Lai;
Trước tình hình diễn biến phức tạp, với tốc độ lây lan nhanh của dịch bệnh, để
thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành
phố, quyết tâm khống chế đi đến dập dịch; UBND thành phố Pleiku có ý kiến như sau:
1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường:
- Tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch của Trung
ương, Chính phủ, của Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, của Thành ủy, UBND Thành phố; quán
triệt tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; ưu tiên bảo vệ sức khỏe nhân dân và
thực hiện “mục tiêu kép”, hạn chế ở mức thấp nhất ảnh hưởng tiêu cực của dịch đến
hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống Nhân dân, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán
Tân Sửu - 2021.
- Tổ chức truy vết thần tốc, khoanh vùng dập dịch, tổ chức lấy mẫu xét
nghiệm các trường hợp F1, F2 và thực hiện nghiêm việc cách ly tập trung trong thời
gian 21 ngày.
- Triển khai ngay các phương án cung ứng hàng hóa, lương thực, thực phẩm
thiết yếu cho Nhân dân trong vùng dịch; không để đứt gãy lưu thông, thiếu hàng
hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân; chống đầu cơ tích trữ, buôn bán các
mặt hàng y tế, các mặt hàng thiết yếu trái pháp luật; tổ chức rà soát, nắm tình hình
đời sống Nhân dân trong thời gian dịch bệnh COVID-19 để có biện pháp hỗ trợ đảm
bảo an sinh xã hội, không để hộ dân nào bị đói trong thời gian dịch bệnh.
- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc; tăng cường họp trực
tuyến, chỉ tổ chức họp tập trung nếu thật sự cần thiết.
- Tiếp tục tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch; hướng
dẫn và thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone cho người dân để được cảnh báo dịch;
thực hiện thông điệp 5K của Bộ Y tế.
- Tăng cường ứng dụng làm việc trực tuyến, họp trực tuyến, không hội họp
trên 30 người trong một phòng; không tổ chức liên hoan; thực hiện nghiêm các biện
pháp phòng, chống dịch.
- Dừng tổ chức các hoạt động sau:
+ Chương trình văn nghệ mừng xuân Tân Sửu 2021 và dừng bắn pháo hoa
theo Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 14/01/2021 của UBND Tỉnh.
+ Hội Báo xuân Tân Sửu 2021.
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(Riêng Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Quảng trường Đại
Đoàn Kết và Lễ viếng các liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh nhân dịp Tết Nguyên
đán Tân Sửu 2021 sẽ tổ chức theo Thông báo kết luận của Tỉnh ủy).
- Tạm dừng các hoạt động sau cho đến khi có thông báo mới:
+ Các hoạt động lễ hội, giải đấu thể thao, sự kiện có tập trung đông người tại
nơi công cộng.
+ Các cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu (khu vui chơi, giải trí,
karaoke, mát-xa, quán bar, vũ trường, các điểm trò chơi game online, các đại lý
Internet).
2. Giao Trung tâm Y tế Thành phố:
- Chủ động phối hợp cùng với Đoàn công tác của Viện Vệ sinh dịch tể Tây
Nguyên và các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch thần tốc truy vết, tập trung lấy
mẫu để đẩy nhanh xét nghiệm khẳng định theo thứ tự ưu tiên.
- Yêu cầu các cơ sở khám, chữa bệnh bảo đảm quy trình bệnh viện an toàn
theo quy định của Bộ Y tế; đảm bảo tuyệt đối an toàn, có phương án chăm lo sức
khỏe cho cán bộ, nhân viên, các lực lượng y tế làm nhiệm vụ chống dịch.
- Rà soát, bổ sung kế hoạch để mua trang thiết bị y tế, thuốc, sinh phẩm, vật
tư, hoá chất, đồ bảo hộ,… sẵn sàng cho công tác phòng, chống dịch và thu dung,
điều trị tại các cơ sở y tế hiện nay và có tính đến khả năng nâng cao.
- Thường xuyên liên hệ với Sở Y tế; các cơ quan chuyên môn của Sở Y tế,
Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên để báo cáo công việc, đề xuất xử lý, hỗ trợ, tư vấn
chuyên môn, hỗ trợ vật tư, thiết bị, sinh phẩm khi cần thiết.
3. Phòng Y tế: Bổ sung ngay các phương án, kế hoạch phòng, chống dịch của
Thành phố phù hợp với thực tế hiện nay.
4. Ban Chỉ huy quân sự Thành phố: Quản lý chặt chẽ việc cách ly người nhập
cảnh, tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh trong khu cách ly và lây lan từ khu cách
ly ra cộng đồng; thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách ly tập trung và theo dõi y
tế đối với người cách ly tập trung.
5. Công an Thành phố: Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng phối hợp với ngành y
tế tập trung truy vết, xác định danh sách F1, F2, F3, F4; bố trí đủ lực lượng tại các
tổ, chốt, khu cách ly tập trung,… tăng cường chỉ đạo, tổ chức triển khai có hiệu quả
các giải pháp để bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao
thông, an ninh nông thôn; xử lý, trấn áp các loại tội phạm, ngăn chặn kịp thời các
hành vi vi phạm pháp luật.
6. Phòng Quản lý đô thị: Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan hướng
dẫn cụ thể các hoạt động vận chuyển hành khách công cộng, hoạt động vận tải
nguyên vật liệu, hàng hoá, nông sản trên địa bàn Thành phố để đảm bảo phục vụ
cho sản xuất, kinh doanh, xây dựng, lưu thông hàng hoá, tiêu thụ nông sản cho
người sản xuất, nhất là hướng dẫn chi tiết khi phương tiện đi vào, đi ngang qua
vùng có dịch (trường hợp xe đi ngang vùng dịch nếu không dừng đỗ, thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch thì vẫn lưu thông bình thường).
7. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Thành phố: Có trách nhiệm hướng dẫn
các chủ đầu tư của địa phương trong vùng có dịch phải đảm bảo tiến độ thi công,
đúng chất lượng, đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch cho công nhân, người lao
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động; máy móc thiết bị ra vào công trường theo đúng quy định phòng, chống dịch;
không để ách tắc chậm trễ tiến độ, đảm bảo giải ngân công trình đúng quy định.
8. Phòng Kinh tế:
Phối hợp với Sở Công thương đảm bảo cung ứng kịp hàng hóa, lương thực,
thực phẩm cho Nhân dân; không để thiếu hàng hóa, nhu yếu phẩm thiết yếu cho
người dân; tăng cường chống đầu cơ tích trữ, buôn bán các mặt hàng y tế, các mặt
hàng thiết yếu trái pháp luật; đồng thời có phương án cụ thể để triển khai cung ứng
hàng hoá, lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết cũng như kết nối
doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài Thành phố để giải cứu hàng hoá, nông sản
sản xuất trong vùng dịch của người dân, doanh nghiệp.
Rà soát lại kế hoạch sản xuất nông lâm nghiệp, hướng dẫn các địa phương và
người dân tổ chức sản xuất an toàn trong điều kiện phòng, chống dịch theo chỉ đạo
của ngành cấp trên.
9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: Phối hợp với các xã, phường rà
soát lại tình hình đời sống Nhân dân trong thời gian dịch bệnh COVID-19 để có kế
hoạch và biện pháp hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, không được để dân đói trong thời
gian dịch bệnh và trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu.
10. Phòng Văn hóa – Thông tin: Chỉ đạo các địa phương, đơn vị doanh nghiệp
thực hiện nghiêm các quy định cấm, tạm dừng của UBND Tỉnh đối với các hoạt động
lễ hội, văn hoá, giải trí,… tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch tại các
cơ sở lưu trú, nhất là công tác nắm thông tin khách lưu trú, công tác vệ sinh, khử
trùng, diệt khuẩn trước, trong và sau khi khách nhận trả phòng.
11. Phòng Nội vụ: Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, các cơ sở thờ tự tạm dừng
các nghi lễ tôn giáo tập trung đông người để phòng, chống dịch cho đến khi có
thông báo mới.
12. Phòng Tài chính – Kế hoạch: Hướng dẫn các địa phương, đơn vị sử dụng
kinh phí chi cho công tác phòng, chống dịch, nhất là việc mua sắm vật tư, sinh phẩm,
hoá chất; phối hợp với phòng Y tế đề xuất UBND Thành phố xin cấp ứng kinh phí
đảm bảo kịp thời yêu cầu chống dịch; phối hợp với phòng Lao động - Thương binh
và Xã hội và các địa phương có cách ly đề xuất chính sách hỗ trợ đột xuất thiết yếu
cho người dân, các đoàn chuyên gia, đội ngũ y, bác sỹ, các đoàn tình nguyện viên và
lực lượng tham gia phòng, chống dịch trong thời gian cách ly tại chỗ.
13. Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao Thành phố:
- Hướng dẫn các các cơ quan, đơn vị liên quan, UBND các xã, phường tăng
cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch, yêu cầu mọi người dân tuân
thủ nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo, hướng dẫn của Sở Y
tế, quy định của UBND Tỉnh; tích cực phối hợp cung cấp thông tin phục vụ việc
điều tra truy vết, khoanh vùng đối tượng có dịch để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm; cài
đặt và vận động người thân cài đặt ứng dụng Bluezone; thường xuyên cập nhật tình
trạng sức khoẻ trên ứng dụng Ncovi; thường xuyên truy cập, tìm hiểu, tuyên truyền
cho gia đình, người thân các thông tin chính thức trên Báo Gia Lai, Đài Phát
thanh – Truyền hình Gia Lai, Cổng thông tin điện tử của UBND Tỉnh, Sở Y tế và
kênh “Chính quyền điện tử tỉnh Gia Lai” trên Zalo. Tuyệt đối không đăng tải, chia
sẻ các thông tin sai sự thật, thông tin chưa được kiểm chứng, nếu vi phạm sẽ bị xử
lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
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- Chủ trì hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị, địa phương làm việc trực
tuyến, hội họp trực tuyến qua mạng.
14. Các cơ quan, đơn vị còn lại theo chức năng, nhiệm vụ của ngành hướng
dẫn các địa phương, đợn vị thực hiện công tác phòng, chống dịch gắn với thực hiện
nhiệm vụ chuyên môn, không để ách tắc, đình trệ công việc ảnh hưởng tới tổ chức,
doanh nghiệp, Nhân dân.
15. Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục thực hiện phương châm 4 tại chỗ
trong phòng, chống dịch; thường xuyên tranh thủ ý kiến của đồng chí Bí thư Đảng
ủy xã, phường để chỉ đạo kịp thời, sâu sát, huy động cả hệ thống chính trị phòng,
chống dịch COVID-19 đạt kết quả cao nhất; Nghiên cứu kỹ các văn bản chỉ đạo của
Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, của UBND Tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
của Tỉnh, UBND Thành phố, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của Thành phố và của
các cơ quan chuyên môn để chỉ đạo, tổ chức các biện pháp phòng, chống dịch trên
địa bàn phù hợp, linh động, đảm bảo thực hiện nhiệm vụ kép là vừa quyết liệt
phòng, chống dịch vừa phát triển sản xuất hiệu quả trong tình hình mới.
Trong thời gian dịch bệnh, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND
các xã, phường không được đi ra khỏi địa bàn Tỉnh, không giải quyết nghỉ phép (trừ
trường hợp bất khả kháng phải báo cáo Chủ tịch UBND Thành phố để xin ý kiến
Thường trực Thành ủy). Yêu cầu người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương; các
thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Thành phố nêu cao trách
nhiệm, tổ chức ứng trực 24/24h, chỉ huy sẵn sàng ứng phó phòng, chống dịch trong
mọi tình huống; thường xuyên cập nhật thông tin tình hình dịch bệnh và kết quả
phòng, chống dịch, kịp thời báo cáo về Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo và UBND
Thành phố theo quy định.
16. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
của Thành phố theo địa bàn được phân công phụ trách, thường xuyên theo dõi, cập
nhật diễn biến tình hình dịch trên địa bàn, hướng dẫn, giúp đỡ địa phương phòng,
chống dịch; hằng ngày báo cáo tình hình về Văn phòng HĐND – UBND Thành phố
để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh, Ban chỉ đạo của Tỉnh, Thường trực Thành ủy.
17. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với UBND Thành phố, Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch của Thành phố chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan truyền
thông, báo chí đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác tới người dân về
tình hình dịch bệnh. Tăng cường nắm bắt, định hướng dư luận xã hội, chủ động đấu
tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, các hành vi tung tin bịa đặt gây ảnh
hưởng tiêu cực trong phòng, chống dịch.
18. Đề nghị Ban Thường trực UBMT Tổ quốc Việt Nam Thành phố chủ trì,
phối hợp với các tổ chức thành viên để kêu gọi ủng hộ, tài trợ cho cho người dân
trong vùng dịch và hỗ trợ cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch
COVID-19, phát huy tinh thần tương thân tương ái, góp phần giúp địa phương sớm
dập tắt dịch; cùng với các tổ chức, đoàn thể tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận
động hội viên, đoàn viên và Nhân dân tự giác, tuân thủ các biện pháp phòng chống
dịch bệnh; không chia sẻ, bình luận những thông tin không chính xác trên mạng xã
hội (zalo, facebook, viber,…) làm nhiễu loạn thông tin, gây hoang mang trong xã
hội, tích cực góp phần tham gia phòng, chống dịch COVID-19 với kết quả cao nhất.
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19. UBND Thành phố kêu gọi các toàn thể Nhân dân trên địa bàn Thành phố
hãy thật bình tĩnh, đoàn kết, tin tưởng vào công tác chỉ đạo phòng, chống dịch của
Trung ương, Chính phủ, của Tỉnh , UBND Tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của
Tỉnh, Thành ủy Pleiku, UBND Thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của
Thành phố, của cấp ủy, chính quyền địa phương; tự giác, tuân thủ các biện pháp
phòng chống dịch; bằng tấm lòng của mình hãy đóng góp, ủng hộ Nhân dân trong
vùng dịch và các lực lượng làm nhiệm vụ chống dịch, góp phần tham gia phòng,
chống dịch COVID-19 với kết quả cao nhất.
Nhận được Công văn, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch
UBND các xã, phường thuộc Thành phố khẩn trương triển khai thực hiện; đề nghị
Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính
trị - xã hội Thành phố phối hợp triển khai thực hiện./.
(Gửi kèm Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh Gia Lai)
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Như trên;
CHỦ TỊCH
- UBND Tỉnh (B/cáo);
- Sở Y tế Tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh Tỉnh;
- TTr Thành ủy (B/cáo);
- TTr HĐND Tp;
- Lãnh đạo UBND Tp;
- UBMTTQVN TP và các đoàn thể TP;
- Các cơ quan chuyên trách
tham mưu giúp việc Thành ủy;
- Bí thư Đảng ủy các xã, phường;
- Trung tâm Y tế TP;
- Trang TTĐT Tp;
- Lãnh đạo VP;
- Lưu: VT.
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