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THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Trưởng
ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19, Trưởng Ban Chỉ
đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 của tỉnh
tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo (ngày 13/7/2021)
–––––––––––––
Ngày 13/7/2021, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Lịch, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19,
Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19
của tỉnh đã chủ trì cuộc họp Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 và Thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19 để triển khai nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng và công
tác phòng, chống dịch Covid-19.
Dự họp có các Phó Trưởng Ban chỉ đạo; Trưởng, Phó các Tiểu ban của Ban
Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh; lãnh đạo,
các ủy viên Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Tổ Thông tin - Truyền thông; Tổ
Nghiệp vụ - Chuyên môn chống dịch của Ban Chỉ đạo tỉnh.
Sau khi nghe Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC), Sở Y tế, các sở,
ngành báo cáo về tình hình triển khai công tác tiêm chủng và các hoạt động phòng,
chống dịch, các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, đề xuất, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh Nguyễn Thị Thanh Lịch - Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch Covid-19 của tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo triển khai Chiến dịch tiêm
chủng vắc xin phòng Covid-19 tỉnh kết luận:
Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp,
biến chủng Delta với sự lây lan nhanh, trong thời gian ngắn đã có 58/63 tỉnh,
thành phố có dịch Covid-19 với số ca nhiễm tăng hàng ngày, nhất là tại thành phố
Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; các yếu tố nguy cơ làm dịch xâm nhập vào
tỉnh và bùng phát là rất cao, nhất là trong thời điểm hiện nay các công dân đi về
từ các địa điểm, địa phương có ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2, địa phương
đang thực hiên giãn cách xã hội trở về tỉnh.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch, bên cạnh việc
tập trung triển khai nghiêm các biện pháp, các quy định về phòng, chống dịch
Covid-19 của Ban Chỉ đạo quốc gia, của Bộ Y tế, của UBND và Ban Chỉ đạo
tỉnh, các ngành, địa phương phải tập trung phối hợp triển khai kịp thời, an toàn
Chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
I. Về triển khai công tác của Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng vắc
xin phòng Covid-19 của tỉnh (Ban Chỉ đạo tiêm chủng)
1. Theo quyết định thành lập Ban Chỉ đạo tiêm chủng, Văn phòng Thường
trực Ban Chỉ đạo đặt tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh do đồng chí Phó Giám đốc Sở
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Y tế - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo trực tiếp chỉ huy, điều hành. Vì
vậy, giao Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh kiểm tra, bổ sung, trang
bị đầy đủ các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống thông tin liên
lạc, kết nối với Văn phòng Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm chủng Quốc gia, với các
cơ quan, đơn vị là thành viên Ban Chỉ đạo tiêm chủng của tỉnh, với các địa phương
trong tỉnh đảm bảo hoạt động của Văn phòng thường xuyên, thông suốt 24/24
giờ.
2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị là thành viên Ban
Chỉ đạo tiêm chủng của tỉnh dự thảo, trình Trưởng Ban Chỉ đạo Quy chế hoạt
động và phân công nhiệm cụ thể cho các thành viên trước ngày 20/7/2021; hiệp
đồng với các sở, ban, ngành, đoàn thể đảm bảo vận hành thống nhất, thông suốt
trong công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong toàn tỉnh.
3. Trưởng các Tiểu ban của Ban Chỉ đạo tổ chức họp và phân công nhiệm
vụ cụ thể cho các thành viên; rà soát lại cơ sở vật chất, trang thiết bị, hệ thống
mạng, phần mềm quản lý, các điều kiện đảm bảo cho việc tiếp nhận, vận chuyển,
bảo quản, phân phối vắc xin và tổ chức tiêm an toàn, đúng quy định; quá trình
thực hiện, kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất cho Ban Chỉ đạo tiêm chủng của
tỉnh để chỉ đạo, xử lý.
4. Giao Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh thành lập Tổ Ứng dụng công
nghệ - thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Nhân lực tham
gia Tổ ngoài lực lượng trong ngành Thông tin và Truyền thông, huy động thêm
nhân lực của các đơn vị viễn thông để thực hiện tốt nhiệm vụ. UBND tỉnh đề nghị
Lãnh đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh quan tâm hỗ trợ lực lượng,
lập danh sách, cử người tham gia gửi về Sở Thông tin và Truyền thông để cùng
tỉnh thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Lưu ý nhiệm vụ của Tổ, ngoài việc hỗ trợ ngành y tế thiết lập sổ sức khỏe
an toàn trong tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19, xây dựng trang tiêm chủng,
lập các App dưới sự hướng dẫn của Bộ Y tế, nhập liệu tiêm chủng…cần phải theo
dõi, tổng hợp các ý kiến phản ánh về phòng, chống dịch, về công tác tiêm chủng
vắc xin phòng Covid-19…trên các trang mạng xã hội. Trước mắt, khẩn trương
nhập liệu danh sách đã tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trong 3 đợt vừa qua
và nhập liệu danh sách tiêm chủng đợt 4 sắp tới.
5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh báo cáo thường xuyên với Quân khu 5 để nhận
chỉ thị kịp thời, nhất là việc tiếp nhận, vận chuyển vắc xin phòng Covid-19 đảm
bảo đúng quy trình (chú ý đến bảo quản vắc xin trong khi vận chuyển); hiệp đồng
chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan trong vận chuyển đảm bảo an toàn
vắc xin, cung ứng kịp thời, đúng, đủ số lượng vắc xin cho từng điểm tiêm.
6. Giao cho Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Chiến dịch tiêm
chủng chỉ đạo xây dựng các phương án triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19
với các mức: cao nhất, trung bình và mức thấp, tùy vào lượng vắc xin được phân
bổ để chủ động thực hiện đảm bảo đúng tiến độ.
7. Tiểu ban Tiêm chủng và Tiểu ban An toàn tiêm chủng xây dựng phương
án tiêm chủng, trong đó tổ chức 1 điểm tiêm có nhiều bàn tiêm, điều động nhân
lực để tham gia phục vụ tiêm chủng, có phương án hoạt động cho các tổ cấp cứu
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lưu động vùng để xử lý tình huống trong tiêm chủng; sẵn sàng điều động nhân
lực, phương tiện phục vụ, phương tiện thiết yếu…; phối hợp với đơn vị y tế lên
phương án cho từng tình huống trong cấp cứu phản vệ khi tiêm chủng.
8. Thống nhất theo đề xuất của Sở Y tế và CDC về kế hoạch tiêm chủng
đợt 4 với 34.410 liều vắc xin, ưu tiên tiêm cho lực lượng tuyến đầu chống dịch
(trong đó có Công an, quân đội), các đối tượng đã tiêm mũi 1 đủ điều kiện tiêm
mũi 2, các đối tượng ưu tiên tiêm theo Kế hoạch số 905/KH-UBND ngày
08/7/2021 của UBND tỉnh và chuẩn bị kế hoạch để tiêm các đợt tiếp theo khi
được cấp vắc xin.
Trong tổ chức tiêm chủng cần có đầu mối chịu trách nhiệm theo dõi, quản
lý để kiểm tra, kiểm soát. CDC tỉnh thống nhất làm việc qua đầu mối, trong đó:
- Lực lượng công an, quân đội, biên phòng theo quy định của ngành.
- Doanh nghiệp, đơn vị vận tải do Sở Giao thông vận tải lập tổng hợp danh
sách, quản lý, kiểm soát.
- Các khu, cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp…: Do Sở Công thương
chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh và Liên đoàn Lao động tỉnh
tổng hợp danh sách, quản lý, kiểm soát.
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thuộc tỉnh; các ngành, đơn vị, Tổng
công ty, Công ty, doanh nghiệp, nhà máy trực thuộc ngành dọc do Thủ trưởng
đơn vị lập danh sách, quản lý, kiểm soát.
- Doanh nghiệp viễn thông, bưu điện, phóng viên báo đài: Do Sở Thông
tin và Truyền thông tổng hợp danh sách, quản lý, kiểm soát.
- Các ngân hàng: Do Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Gia Lai tổng hợp
danh sách, quản lý, kiểm soát.
- Các đối tượng khác do UBND, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện,
thị xã, thành phố lập danh sách quản lý, kiểm soát, tuyệt đối không bỏ sót đối
tượng tiêm chủng.
- Các sở, ban, ngành, đơn vị, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố căn
cứ chức năng nhiệm vụ, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện theo Kế hoạch số
905/KH-UBND ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh về tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19 giai đoạn 2021-2021 trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
9. Sở Tài chính tham mưu kịp thời UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh trong việc
đảm bảo kinh phi phục vụ tiêm chủng theo quy định.
10. Tổ Thông tin và Truyền thông, Tiểu ban Ứng dụng công nghệ thông
tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và truyền thông tăng cường thông
tin rộng rãi, kịp thời để người dân biết về kế hoạch tiêm vắc xin của tỉnh và
phương án tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 4 với tinh thần tiêm chủng an toàn,
công khai, minh bạch, chặt chẽ, đúng quy định.
II. Triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong giai
đoạn hiện nay để hạn chế thấp nhất tác động của dịch bệnh:
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1. Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “chống dịch như chống giặc” và
thực hiện tốt phương châm “5K + Vắc xin + Công nghệ”; kiểm soát chặt chẽ,
ngăn ngừa, ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây lan, nhất là kiểm soát chặt người
đi về từ vùng dịch, đối tượng vận chuyển hàng hóa ra/vào tỉnh.
2. Giám sát chặt đối với người từ các tỉnh, thành phố, nhất là người từ vùng
dịch đến/về địa phương, hướng dẫn tổ chức cách ly y tế phù hợp, xem xét lấy mẫu
xét nghiệm SARS-CoV-2 cho các đối tượng nguy cơ theo quy định. UBND các
huyện, thị xã, thành phố nắm lại toàn bộ công dân của địa phương mình, điều tra,
lập danh sách người thân của các hộ gia đình đang làm việc, công tác, học tập tại
địa phương đang thực hiện giãn cách (nhất là tại thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh
phía Nam và các tỉnh lân cận) tuyên truyền để người dân tuân thủ các quy định
phòng, chống dịch, hạn chế di chuyển để tránh làm lây lan, phát tán dịch bệnh.
Chủ động nắm bắt thông tin công dân có nhu cầu về để hướng dẫn các biện pháp
phòng, chống dịch phù hợp của tỉnh và sẵn sàng trong việc tiếp nhận công dân.
3. Công an tỉnh chỉ đạo lực lượng công an cơ sở phối hợp với chính quyền
địa phương, thôn, làng, tổ dân phố quản lý chặt công tác lưu trú, trạm trú, tạm
vắng; kiểm tra để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về che dấu, tiếp nhận
người về từ vùng dịch không khai báo y tế, người nhập cảnh trái phép; phối hợp
với lực lượng chức năng, các xã, phường, thị trấn, thôn, làng, tổ dân phố trong
việc lập danh sách đối tượng tiêm chủng vắc xin đảm bảo chính xác, đầy đủ.
4. UBND, Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND cấp xã công khai các số điện
thoại đường dây nóng của địa phương; số điện thoại tiếp nhận, tư vấn các biện
pháp phòng, chống dịch, giải đáp các vấn đề về tiêm chủng vắc xin phòng Covid19 của tỉnh tại các trạm Y tế để người dân thuận lợi tiếp cận thông tin, phản ánh
thông tin về phòng, chống dịch và tiêm chủng.
- Tăng cường kiểm tra để xử lý, xử phạt các hành vi vi phạm trong phòng,
chống dịch; xử phạt thật nghiêm đối với các tổ chức, cá nhân không chấp hành
các nguyên tắc phòng, chống dịch, không khai báo y tế, khai báo y tế không trung
thực; trường hợp người từ vùng dịch, vùng giãn cách đi lối tắt, tránh chốt kiểm
soát về địa phương...phải xử phạt nghiêm và bắt buộc áp dụng hình thức cách ly
tập trung và thu phí cách ly.
5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ động kích hoạt cơ sở cách ly tập trung phù
hợp với tình hình cách ly tại các địa phương trong tỉnh, nhất là trong tình hình
công dân về địa phương với số lượng lớn. Rà soát hoạt động của các cơ sở cách
ly tập trung, quán triệt quy định cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, phối hợp
với UBND địa phương trong việc xử lý vi phạm của công dân vi phạm công tác
phòng, chống dịch tại cơ sở cách ly tập trung.
6. Sở Tài chính phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh rà soát, hướng dẫn
và thực hiện các chế độ, chính sách theo Nghị Quyết 58/NQ-CP của Chính phủ.
7. Sở Y tế:
- Trên cơ sở kế hoạch của cơ sở y tế và tham mưu của CDC để cho phép
triển khai xét nghiệm PCR, test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 tại cơ
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sở y tế phục vụ công tác giám sát, xét nghiệm tầm soát định kỳ cho cán bộ y tế,
lực lượng tham gia phòng, chống dịch…theo quy định.
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, chính quyền địa
phương chuẩn bị trước kế hoạch để sẵn sàng tổ chức tiếp nhận công dân ở thành
phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh về địa phương khi có yêu cầu của các tỉnh, thành
phố và nhu cầu của công dân.
8. Đối với chốt kiểm soát phòng chống dịch Covid -19
- Yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, UBND huyện, thị xã cử lực lượng tham
gia và thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 407/QĐ-UBND ngày 09/7/2021
của UBND tỉnh về việc kiện toàn, tổ chức lại các chốt kiểm soát phòng chống
dịch Covid -19.
- Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự thị xã An
Khê, các huyện: Chư Păh, Chư Pưh và Krông Pa tham mưu UBND cấp huyện để
quyết định điều động lực lượng dân quân tự vệ địa phương tham gia làm nhiệm
vụ tại chốt trên cơ sở thống nhất về quân số với Công an tỉnh.
- Giao cho Công an tỉnh ban hành Quy định, quy trình vận hành tại chốt
kiểm soát, trong đó có phân công, phân nhiệm cụ thể, rõ ràng các lực lượng của
Chốt, mỗi lực lượng phải có một đầu mối để thống nhất điều hành, liên lạc.
Tại các chốt cần lưu ý một số biện pháp:
+ Tổ chức phân luồng riêng các phương tiện vận chuyển hành khách, vận
chuyển hàng hóa, phương tiện cá nhân; đối tượng đi về từ vùng dịch có khu vực
riêng và đối tượng thông thường có khu vực riêng biệt để tổ chức kiểm soát.
+ Đối với các xe vận chuyển có nhu cầu đi qua tỉnh: Chốt kiểm soát dán
biển cảnh báo 2 bên hông phương tiện “xe vận tải đi từ vùng dịch, không được
dừng, đỗ trong địa bàn tỉnh Gia Lai và không được tiếp xúc với người dân” để
các lực lượng liên quan và người dân giám sát, phát hiện sai phạm báo về số điện
thoại đường dây nóng của Công an tỉnh.
+ Đối với các xe vận chuyển hàng có nhu cầu giao hàng vào tỉnh có doanh
nghiệp nhưng chưa đảm bảo các quy định phòng, chống dịch: Yêu cầu liên lạc
với đơn vị giao hàng tại chốt kiểm soát.
+ Các cá nhân khác không phải về từ vùng dịch theo “danh sách cập nhật
các địa phương có dịch” của tỉnh Gia Lai, yêu cầu người dân khai báo y tế trung
thực tại chốt kiểm soát và tại địa phương, tuân thủ quy định 5K của Bộ Y tế.
- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tập trung cho các đối tượng có
chỉ định áp dụng hình thức cách ly tập trung theo Quyết định số 878/QĐ-BYT
ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế “về Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập
trung phòng, chống dịch Covid-19”; Thông báo số 116/TB-VP ngày 05/7/2021
của Văn phòng UBND tỉnh Gia Lai và cập nhật điều chỉnh khi có quy định mới.
- Sở Y tế rà soát lại các mẫu, biểu để hoàn thiện phù hợp với tình hình hiện
nay (khai báo y tế, cam kết, xử lý hành chính vi phạm công tác phòng, chống
dịch,…) để đảm bảo vận hành tại các chốt kiểm soát.
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- UBND thị xã An Khê, UBND các huyện: Chư Păh, Chư Pưh và Krông
Pa có trách nhiệm theo dõi, giúp đỡ, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các lực lượng làm
nhiệm tại chốt; kịp thời hỗ trợ lực lượng làm nhiệm vụ cho các chốt kiểm soát,
nhất là tại chốt kiểm soát tại Cầu 110 - huyện Chư Pưh.
- Công an tỉnh lập dự trù kinh phí gửi Sở Tài chính tổng hợp trình UBND
tỉnh cấp cho các chốt để đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt, đời sống cho lực
lượng làm nhiệm vụ tại chốt.
Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh để các sở,
ban, ngành, UBND và Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan,
đơn vị liên quan triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Tỉnh uỷ (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT.UBND tỉnh;
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Gia Lai; Đài PT-TH Gia Lai;
- CVP, các Phó CVP.UBND tỉnh;
- Lưu: VT, NC, KTTH, KGVX.

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Công Hoài

