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Kông Chro, ngày 05 tháng 02 năm 2021

BÁO CÁO
Về tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn huyện Kông Chro từ ngày 29/01 đến ngày 04/02/2021
Thực hiện các Văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của
Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19; các văn bản chỉ đạo của
Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành của tỉnh, UBND huyện
Kông Chro đã tập trung triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid19 cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC LÃNH ĐẠO, CHỈ ĐẠO
- Cấp huyện: Ủy ban dân huyện đã kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 (tại Quyết định số 16/QĐ-UBND ngày 29/01/2021 của
UBND huyện).
Ban Chỉ đạo đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện đã tổ chức họp,
phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo cảu huyện, UBND các xã, thị
trấn khẩn trường triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên
địa bàn huyện. Xây dựng Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung việc tiếp nhận và cách ly
y tế tập trung tại Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện Kông Chro đối với công
dân của huyện trở về từ huyện Iapa, Krông Pa thị xã Ayun Pa và vùng có dịch
bệnh Covid-19 (Kế hoạch số 16/KH-BCĐ ngày 02/02/2021 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19); xây dựng Kế hoạch bổ sung đáp ứng của từng cấp
độ dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện Kông Chro (điều chỉnh, bổ sung Kế
hoạch tại Quyết định số 187/QĐ-BCĐ ngày 23/4/2020 của Ban Chỉ đạo huyện).
Cập nhập, thông báo lại số điện thoại đường dây nóng phục vụ công tác
tiếp nhận thông tin, xử lý và chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
của huyện Cổng thông tin điện tử của huyện.
Đồng thời, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính
phủ, của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19; các văn bản chỉ
đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và hướng dẫn của các sở, ngành của tỉnh; các văn
bản chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành các văn bản chỉ đạo, tổ
chức các cuộc họp triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa
bàn huyện:
+ Chỉ đạo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, các xã, thị trấn;
Trung tâm Y tế, Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện; các phòng, ban
đơn vị; UBND các xã, thị trấn khẩn trương kích hoạt và sẵn sàng công tác
phòng, chống dịch trong mọi tình huống.
+ Chỉ đạo rà soát, truy vết các trường hợp đã từng đi/đến các vị trí theo
Thông cáo báo chí của Ban Chỉ đạo tỉnh Gia Lai và người từ vùng có dịch về địa
bàn huyện, để thực hiện khai báo y tế và cách ly y tế theo quy định.

+ Chỉ đạo đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân đề cao cảnh giác, chủ
động, tự giác thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng dịch Covid-19; tiếp tục
triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone để thực hiện cảnh báo người lây nhiễm
Covid-19 và giúp bảo vệ bản thân và gia đình; thực hiện đầy đủ các biện pháp
phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách
- Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế.
+ Chỉ đạo tổ chức kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu
trang nơi công cộng, không thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch.
+ Chỉ đạo Ban Chỉ huy Quân sự huyện phối hợp với Văn phòng HĐND &
UBND huyện, Trung tâm Y tế huyện, Công an huyện, Phòng Giáo dục và Đào
tạo, các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện, UBND thị
trấn Kông Chro khẩn trương chuẩn bị phương án và các điều kiện tại khu cách
ly tập trung của Trường THCS Dân tộc Nội trú huyện để sẵn sàng kích hoạt hoạt
động và có phương án dự phòng các khu cách ly tập trung khác để dự phòng tình
huống nếu có dịch xảy ra trên địa bàn huyện.
+ Đã thành lập chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 liên ngành của
huyện trên tuyến đường Đông Trường Sơn tại khu vực giáp ranh giữa huyện
Kông Chro và huyện Iapa (tại làng Brư, xã Chơ Glong) và 02 chốt liên ngành
của xã Yang Nam. Đã Chỉ đạo phân công lực lượng luân phiên trực 24/24 giờ tại
03 chốt trên.
+ Cấp ứng kinh phí 466.850 triệu đồng cho Trung tâm Y tế huyện để phục
vụ cho công tác cách ly y tế tập trung tại Trung tâm Y tế huyện và chỉ đạo.
+ Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện chuẩn bị đầy đủ có số thuốc, trang thiết bị
hồi sức cấp cứu và các phương tiện cần thiết để sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu và
điều trị bệnh nhân; củng cố các đội chống dịch lưu động, đội cấp cứu ngoại viện,
chuẩn bị đầy đủ hóa chất khử trùng, trang thiết bị phòng, chống dịch, hỗ trợ các
Trạm Y tế trên địa bàn huyện khi cần thiết.
+ Chỉ đạo tạm thời đóng của các cơ sở kinh doanh dịch vụ không cần
thiết, các hoạt động tập trung đông người; cho học sinh nghỉ học và triển khai
công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh,…
+ Kích hoạt và đưa vào hoạt động khu cách ly tập trung tại Trung tâm y tế
huyện.
- Ngành Y tế huyện: Đã kích hoạt các Đội phản ứng nhanh, Đội điều trị
bệnh Covid-19. Ban hành Kế hoạch số 86/KH-BCD ngày 29/01/2021 của Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của Trung tâm Y tế huyện.
- Cấp xã: Tất cả 14 xã, thị trấn trên địa bàn huyện đều thành lập, kiện toàn
Ban Chỉ đạo, Đội phản ứng nhanh, phân công nhiệm vụ các thành viên, xây
dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn; ra quyết định cách ly y tế và giám sát cách ly y tế tại nhà,…
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- Các thành viên Ban Chỉ đạo của huyện đã thông tin, liên lạc, kiểm tra,
hướng dẫn các xã được phân công phụ trách trong việc thực hiện công tác
phòng, chống dịch.
II. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH
COVID-19

Tính đến 16 giờ 30 phút ngày 03/02/2021 trên địa bàn huyện Kông Chro có
19 người cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện; 283 người cách ly y tế tại
nhà và tự theo dõi y tế tại nhà. Cụ thể:
1. Về cách ly tế tập trung: Cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện đến
thời điểm 03/02/2021: 19 trường hợp, gồm:
- 12 người từ Hải Dương; 02 người đi cùng xe với những người từ Hải
Dương về huyện.
- 01 người từ huyện Iapa (làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Iapa) về huyện
và 04 người tiếp xúc gần với trường hợp về từ huyện Iapa.
Tất cả các trường hợp trên đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 và hiện có
sức khỏe ổn định.
2. Về cách ly y tế tại nhà và tự theo dõi y tế tại nhà: 283 trường hợp, cụ
thể:
- 52 người từ Hải Dương và người tiếp xúc gần với trường hợp về từ tỉnh
Hải Dương.
- 78 người từ huyện Iapa và người tiếp xúc gần với người từ huyện Iapa về
huyện.
- 34 từ thành phố Hồ Chí Minh về huyện.
- 07 người từ thị xã Ayun Pa về huyện.
- 02 người từ huyện Phú Thiện về huyện.
- 04 người từ Krông Pa về huyện.
- 14 người từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai về huyện.
- 92 người còn lại từ Huế, Thanh Hóa, Ninh Bình, Hà Nam, Bình Định, Hà
Tĩnh, Đồng Nai, Bình Dương, Đà Nẵng, Nha Trang, Bình Phước, Đăk Lăk có
tiếp xúc, đi cùng xe với những từ Hải Dương về huyện.
Trong ngày 03/02/2020 UBND xã đã ra quyết định cách ly tại nhà 17
trường hợp; 46 trường hợp tự theo dõi tại nhà. Hiện tại tình trạng sức khỏe các
công dân ổn định
3. Về công tác tổ chức truy vết
Qua rà soát, truy vết trên địa bàn huyện có 01 trường hợp F1 đối với ca
bệnh số 1845; ca bệnh số 1846; ca bệnh số 1875; ca bệnh số 1877. UBND
huyện, Ban Chỉ đạo của huyện đã khẩn trương chỉ đạo truy vết danh sách F2,
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F3, cụ thể: Đến 16 giờ, ngày 02/02/2021 đã truy vết được 18 trường hợp F2; 61
trường hợp F3.
Tuy nhiên, qua công tác kiểm tra, rà soát, truy vết lại, thì trên địa bàn
huyện có 01 trường hợp F1 và 12 trường hợp F2; 65 trường hợp F3.
- Đối với 12 trường hợp F1: Đã thực hiện cách ly y tế tại Trung tâm Y tế
04 người (chống, mẹ và 02 con nhỏ của trường hợp F1); 06 người có Quyết định
cách ly y tế tại nhà; 01 người cách ly tại thị xã Ayun Pa; 01 người về nhà ở tại
thị xã An Khê (Trung tâm Y tế huyện đã liên hệ và thông báo cho ngành Y tế thị
xã An Khê biết để thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch).
- 67 trường hợp F3: Các xã, thị trấn đã tổ chức tuyên truyền, vận động và
giám sát việc tự cách ly y tế tại nhà.
Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo tổ chức rà soát, truy vết những người có liên
quan tới các vị trí mà các trường hợp ca bệnh dương tính đã/đi đến theo Thông
báo khẩn của UBND tỉnh Gia Lai, cụ thể: Từ 10 giờ ngày 31/01/2021 đến 0 giờ
02/02/2021 trên địa bàn huyện có 14 trường hợp đã đến Bệnh viện tỉnh Gia Lai
trong ngày 01/02/2021 và có mang khẩu trang y tế (trong đó, tất cả 14 trường
hợp đã khai báo y tế và 12 trường hợp ra Quyết định cách ly y tế tại nhà, 02
trường hợp tự theo dõi tại nhà, sức khỏe ổn định).
III. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ

- Việc thống kê danh sách người cách ly y tế tại nhà và tự theo dõi y tế tại
nhà giữa UBND các xã, thị trấn và Trung tâm Y tế huyện chưa chặt chẽ, số liệu
chưa trùng khớp.
- Một số xã còn lúng túng trong việc xác định các trường hợp phải ra quyết
định cách ly tại nhà, tự theo dõi y tế tại nhà. Chưa chủ động xử lý các nhiệm vụ,
vấn đề phát sinh theo thẩm quyền, còn lúng túng trong công tác lãnh đạo, chỉ
đạo. Chưa chủ động liên hệ với Trung tâm Y tế huyện để được hướng dẫn về
chuyên môn, nghiệp vụ, việc cách ly y tế.
- Việc theo dõi, quản lý các trường hợp có Quyết định cách ly y tế tại nhà
và tự theo dõi y tế tại nhà của UBND một số xã, thị trấn chưa nghiêm.
- Một số thành viên Ban chỉ đạo của huyện chưa cập nhật kịp thời các văn
bản chỉ đạo của tỉnh, huyện; chưa trực tiếp đi kiểm tra, giám sát các xã trong
việc thực hiện công tác phòng, chống dịch và chưa kịp thời báo cáo tình hình
cho trưởng Ban Chỉ đạo.
- Việc rà soát, truy vết đối tượng F2, F3 còn chậm; thông tin, số liệu chưa
chính xác.
IV. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN ĐẾN

1. Yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo của huyện; Thủ trưởng các cơ quan,
đơn vị; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm
tra, giám sát, thực hiện nghiêm các nội dung chỉ đạo của tỉnh, của huyện về công
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tác phòng, chống Covid-19, tuyệt đối không để dịch bùng phát trên địa bàn
huyện.
2. Trung tâm Y tế huyện:
- Phối hợp với Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện phải, UBND
các, xã đưa ra các giải pháp, biện pháp cụ thể để thực hiện truy vết nhanh nhất
đối với các trường hợp F1, F2, F3.
- Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Trạm Y tế trong việc tham mưu cho cấp
ủy, chính quyền địa phương trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19; quản lý tốt các trường hợp cách ly y tế tại nhà, không để dịch
bệnh lây lan ra cộng đồng.
3. UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc quản lý, giám sát các
trường hợp các ly y tế tại nhà; xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý
nghiệm đối với các trường hợp không chấp hành các quy định về phòng, chống
dịch bệnh. Gửi danh sách các trường hợp cách ly tại nhà và tự theo dõi y tế tại
nhà cho UBND huyện và Trung tâm Y tế huyện để tổng hợp, thống nhất số liệu.
Khi gặp khó khăn, vướng mắc trong công tác phòng, chống dịch Covid-19
chủ động liên hệ với các ngành chức năng của huyện, Trung tâm Y tế huyện để
được hỗ trợ, hướng dẫn.
4. Các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 cảu huyện tăng
cường đi kiểm tra thực tế công tác phòng chống dịch và thường xuyên thông tin,
liên lạc với các xã, thị trấn được phân công phụ trách để kịp thời hướng dẫn, chỉ
đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch ở cơ sở. Đồng thời, thường xuyên
cập nhập các thông tin, văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về
công tác phòng, chống dịch.
Trên đây là báo cáo tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn huyện Kông Chro từ ngày 29/01 đến ngày 04/02/2021.
Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện báo cáo để UBND tỉnh, Ban
Chỉ đạo của tỉnh, Sở Y tế tỉnh Gia Lai và các Sở ngành liên quan, Thường trực
Huyện ủy, UBND huyện biết, theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- UBND tỉnh (B/cáo);
- BCĐ của tỉnh;
- Sở Y tế tỉnh (B/cáo);
- Thường trực Huyện uỷ;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Các thành viên BCĐ huyện;
- Các phòng, ban đơn vị;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu VT-UB.

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN

Võ Nguyên Nam
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