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V/v triển khai Kết luận số 22/TB-VP
ngày 02/02/2021 của Đồng chí
Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Chủ
tịch UBND Tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ
đạo phòng, chống dịch Covid của Tỉnh

HỎA TỐC
Kính gửi:
- Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể Thành phố;
- Chủ tịch UBND các xã, phường.
Triển khai thực hiện Thông báo số 22/TB-VP ngày 02/02/2021 của Văn
phòng UBND tỉnh Gia Lai về Kết luận của Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid
của tỉnh.
UBND Thành phố có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Trung tâm Y tế Thành phố:
- Huy động lực lượng nhân viên y tế thuộc Trung tâm Y tế Thành phố Pleiku
và các đơn vị y tế đóng chân trên địa bàn để Viện vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên và
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh tiến hành tập huấn, triển khai ngay các hoạt
động truy vết trên địa bàn thành phố Pleiku.
- Khẩn trương phối hợp với Sở Y tế tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tỉnh
hoàn tất các hoạt động truy vết những trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp ghi
nhận dương tính với SARS-CoV-2. Đánh giá lại toàn bộ các mốc dịch tễ, trong
đó lưu ý các mốc dịch tễ trong quá trình di chuyển của bệnh nhân. Thông báo
khẩn đến toàn bộ người dân trên địa bàn Tỉnh có đến khám bệnh tại Bệnh viện
Đa khoa Tỉnh từ 10h00’ ngày 31/01/2021 đến ngày 02/02/2021 phải tự cách ly
tại nhà và thông báo đến các Đường dây nóng của ngành Y tế để được tư vấn, hỗ
trợ kịp thời.
- Phối hợp tổ chức xét nghiệm toàn bộ các trường hợp F1, toàn bộ nhân
viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đang bị cách ly tại Bệnh viện đa khoa
Tỉnh trong 02 ngày (02 - 03/02/2021), để có cơ sở cho hướng xử lý tiếp theo đối
với hoạt động của Bệnh viện đa khoa Tỉnh.
2. Công an Thành phố: Chỉ đạo toàn bộ lực lượng Công an Thành phố phối
hợp với Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh để tiến hành ngay việc truy vết những
trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp ghi nhận dương tính với SARS-CoV-2.
3. Phòng Nội vụ Thành phố: Thông báo cho các tổ chức tôn giáo trên địa
bàn Thành phố tạm dừng tổ chức các nghi lễ tôn giáo có tập trung đông người
cho đến khi có thông báo mới.

4. UBND phường Phù Đổng: Chỉ đạo dừng hoàn toàn hoạt động mua bán tại
các Kiốt, điểm bán hàng phía trước khuôn viên Bệnh viện đa khoa Tỉnh.
5. Yêu cầu các cơ quan, thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 của Thành phố thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh,
Thành phố để cùng các địa phương sớm ngăn chặn dịch bệnh trên địa bàn.
6. Đề nghị Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ
chức chính trị - xã hội của Thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc
Thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường quán triệt đến cán bộ, công chức,
nhân viên, người lao động của cơ quan, đơn vị không chia sẻ, bình luận những
thông tin không chính xác trên mạng xã hội (zalo, facebook, viber…) làm nhiễu
loạn thông tin, gây hoan mang trong xã hội.
(Gửi kèm Thông báo số 22/TB-VP ngày 02/02/2021 của Văn phòng UBND
tỉnh Gia Lai)
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND Tỉnh (B/cáo);
- Sở Y tế 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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