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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh,
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh
tại cuộc họp ngày 20/3/2020
Ngày 20/3/2020, đồng chí H’Yim Kđoh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng
Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (sau đây gọi tắt là BCĐ), chủ trì
cuộc họp trực tuyến cấp tỉnh về phòng chống dịch Covid-19. Tại điểm cầu trực
tuyến của tỉnh, ngoài các thành viên BCĐ còn có đại diện lãnh đạo Ủy ban Mặt
trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Văn hóa - Xã hội
(HĐND tỉnh), Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Trường Đại học Buôn Ma Thuột.
Tại điểm cầu trực tuyến các huyện, thị xã, thành phố có các thành viên Ban Chỉ
đạo phòng chống dịch cấp huyện và các phòng, ban, đơn vị có liên quan.
Tại cuộc họp, sau khi nghe Sở Y tế báo cáo cập nhật tình hình dịch bệnh, kết
quả triển khai công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh, những khó khăn,
vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện và ý kiến tham gia của các đại biểu,
đồng chí H’Yim Kđoh - Trưởng BCĐ kết luận như sau:
Trong thời gian vừa qua, công tác phòng chống dịch của tỉnh đã được triển
khai quyết liệt. Đến nay, tỉnh chưa ghi nhận trường hợp nào mắc Covid-19. Đây là
sự nỗ lực rất lớn của các cơ quan, đơn vị, các cơ sở, địa phương trên địa bàn toàn
tỉnh. UBND tỉnh biểu dương và ghi nhận kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị.
Trong đó, biểu dương Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã huy động được nhiều chị em
phụ nữ tham gia chương trình nhắn tin ủng hộ phòng chống dịch Covid-19 do
Trung ương phát động; biểu dương Trường Đại học Buôn Ma Thuột đã sản xuất
hàng nghìn dung dịch rửa tay sát khuẩn và phân phát miễn phí cho nhiều trường
học, các cơ quan, người dân trên địa bàn thành phố Buôn Ma Thuột.
Trong thời gian tới, đề nghị các cấp, các ngành phát huy kết quả đạt được,
tuy nhiên, không được lơ là, chủ quan hoặc mất bình tĩnh khi gặp khó khăn trong
công tác phòng, chống dịch, tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống
giặc”; huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, chuẩn bị tốt nhân lực và cơ sở vật
chất sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên diện
rộng. Bên cạnh đó, đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện tốt một số nhiệm vụ
trọng tâm sau:
1. Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo các cơ quan truyền thông và hệ
thống thông tin cơ sở tiếp tục tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về diễn
biến dịch, các biện pháp phòng chống dịch đảm bảo thông tin được chọn lọc, kịp
thời, công khai, minh bạch và khoa học, để người dân tin tưởng, không hoang
mang.

2. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, các sở, ngành, đơn vị
chỉ đạo thực hiện nghiêm việc đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu, chất lượng,
ổn định giá cho người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh; đồng thời, tăng cường phối hợp
với các lực lượng chức năng để làm tốt công tác quản lý thị trường, chống đầu cơ
thao túng giá.
3. Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với các ngành, địa
phương tiếp tục tăng cường lực lượng, thực hiện nghiêm ngặt công tác tuần tra,
kiểm soát khu vực giáp ranh với Campuchia, kịp thời phát hiện các trường hợp từ
Campuchia sang Việt Nam, xử lý theo quy định.
4. Sở Giao thông vận tải:
- Đề nghị Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, các đơn vị kinh doanh vận tải
hành khách thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 (như khử
khuẩn, vệ sinh phương tiện, bố trí dung dịch rửa tay, đề nghị hành khách đeo khẩu
trang khi trên xe…). Đề nghị Cảng hàng không Buôn Ma Thuột phối hợp với các
hãng hàng không yêu cầu hành khách cung cấp đúng số điện thoại đang sử dụng
(không cung cấp điện thoại của đại lý) để quản lý trong trường hợp cần giám sát,
cách ly.
- Chỉ đạo các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách lập danh sách hành
khách (họ và tên, nơi ở, số điện thoại), tổ chức đo thân nhiệt cho các hành khách
trước khi lên xe và trước khi xuống xe tại các bến, bãi đỗ xe. Đề nghị UBND các
huyện, thị xã, thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra việc chấp hành của các đơn vị
kinh doanh vận tải hành khách trên địa bàn.
5. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng tuần tra giao thông kiểm tra các
phương tiện kinh doanh vận tải hành khách thực hiện nghiêm việc kê khai nhật ký
vận chuyển khách (danh sách họ và tên, điện thoại, nơi ở, phương tiện vận
chuyển…), để kịp thời ứng phó khi phát hiện trường hợp mắc bệnh hoặc nghi
nhiễm.
6. Sở Y tế:
- Tiếp tục làm việc với Trường Đại học Tây Nguyên, Trường Đại học Buôn
Ma Thuột và các đơn vị liên quan, xây dựng phương án cụ thể huy động nhân lực
tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn.
- Hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố trong việc xây dựng phương án hình
thành khu cách ly tập trung.
7. UBND các huyện, thị xã, thành phố tiến hành khảo sát và xây dựng ngay
phương án hình thành khu cách ly tập trung (tối thiểu 100 người) trên địa bàn theo
đúng hướng dẫn của Bộ Y tế, sẵn sàng tiếp nhận cách ly tập trung khi có chỉ đạo
triển khai thực hiện của UBND tỉnh.
8. Các cơ quan, đơn vị, địa phương:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh,
của ngành Y tế về công tác phòng, chống dịch để kịp thời, ứng phó khi có tình
huống xảy ra.
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- Thống nhất sử dụng từ “trường hợp” thay cho “đối tượng” để chỉ những cá
nhân đang thực hiện các biện pháp cách ly tại cơ sở y tế, cơ sở tập trung và tại nơi
cư trú trong các văn bản hành chính và công tác thông tin, tuyên truyền.
- Tổ chức thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối với các trường hợp quy định
nhằm phát hiện nhanh và kiểm soát chặt chẽ nguồn lây nhiễm ở trong nước và xâm
nhập từ nước ngoài.
- Kiên quyết cách ly theo quy định đối với những người về từ vùng dịch
hoặc đi qua vùng dịch.
9. Đối với các kiến nghị, đề xuất của các đơn vị, địa phương:
Các kiến nghị, đề xuất của các cơ quan, đơn vị đã được Sở Y tế trả lời,
hướng dẫn giải quyết tại cuộc họp. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó
khăn, vướng mắc phát sinh, đề nghị các cơ quan, đơn vị liên hệ với Sở Y tế để
được hướng dẫn. Đối với những vẫn đề vượt thẩm quyền, Sở Y tế chủ trì, phối hợp
với Văn phòng UBND tỉnh báo cáo, tham mưu UBND tỉnh kịp thời, giải quyết.
Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí H’Yim Kđoh – Phó Chủ tịch
UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 cấp tỉnh tại cuộc họp
trực tuyến cấp tỉnh ngày 20/3/2020, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các Sở,
ban, ngành, đơn vị, địa phương biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND (b/c);
- UBMTTQVN tỉnh;
- Viện VSDTTN;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- VP Tỉnh ủy;
- Ban VHXH – HĐND tỉnh;
- TV BCĐ phòng chống dịch Covid-19 tỉnh;
- Các trường: ĐH TN, ĐH BMT;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Các phòng: KT, NC, HCTC (QC45a);
- Lưu VT, KGVX (N b)
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