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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị – Chủ tịch UBND tỉnh,  

Trưởng Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh 

tại cuộc họp ngày 24/8/2021 

 

Ngày 24/08/2021, đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng 

Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh chủ trì cuộc họp Thường trực Ban 

Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh. Tham dự cuộc họp có đồng chí 

Phạm Minh Tấn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đồng chí lãnh đạo 

UBND tỉnh là Tổ trưởng các Tổ công tác phòng chống dịch do UBND tỉnh thành 

lập tại Quyết định 1970/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 của UBND tỉnh; các đồng chí 

thành viên Ban Chỉ đạo là đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Dân vận 

Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, UBND thành phố Buôn Ma Thuột, Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh 

tỉnh, Tổ công tác đặc biệt của Sở Y tế, Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên, Bệnh 

viện Lao và Bệnh phổi tỉnh, Bệnh viện dã chiến số 01. 

Sau khi nghe báo cáo của Sở Y tế - Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 

Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh về tình hình dịch bệnh; báo cáo của các Tổ công 

tác phòng chống dịch; ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự Hội nghị và ý kiến 

chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; đồng chí Phạm Ngọc Nghị 

kết luận như sau: 

Tình hình dịch bệnh trên địa bàn diễn biến phức tạp, tính tới sáng ngày 

24/8/2021, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 778 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2 

tại 15/15 huyện, thị xã, thành phố; 04 trường hợp tử vong. Trung bình mỗi ngày có 

26,1 trường hợp mắc, cao nhất với 90 trường hợp mắc/ngày trong đó một số chùm 

ca bệnh chưa xác định được nguồn lây như tại thành phố Buôn Ma Thuột, thị xã 

Buôn Hồ, huyện Krông Búk. Qua thực tế các ca bệnh ghi nhận gần đây trên địa 

bàn tỉnh cho thấy dịch bệnh xâm nhập và lây lan trên địa bàn tỉnh tập trung chủ yếu 

ở các nhóm đối tượng người về từ vùng dịch, các lái xe vận tải hàng hóa, người 

đồng bào dân tộc thiểu số.  

Đồng thời, công tác phòng chống dịch còn bộc lộ nhiều tồn tại hạn chế: Các 

địa phương còn chủ quan trong công tác phòng chống dịch, việc thực hiện giãn 

cách tại một số thôn, buôn còn chưa triệt để, chặt ngoài lỏng trong, gây lây lan dịch 

bệnh; nhận thức của một bộ phận người dân về công tác phòng chống dịch còn hạn 

chế đặc biệt là người đồng bào dân tộc thiểu số khiến công tác phòng, chống dịch 

gặp nhiều khó khăn; công tác quản lý cách ly tập trung còn chưa chặt chẽ dẫn đến 

lây nhiễm chéo trong khu cách ly, lây nhiễm cho đội ngũ cán bộ y tế; công tác xử 
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lý rác thải trong phòng chống dịch còn chưa đảm bảo; nguồn nhân lực y tế và cơ sở 

vật chất cho điều trị bệnh nhân còn thiếu.  

Do đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, đoàn thể và Ủy ban 

nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cần đánh giá nghiêm túc các hạn chế nêu 

trên để có biện pháp khắc phục, điều chỉnh kịp thời, đảm bảo ngăn chặn không để 

dịch bệnh tiếp tục lan rộng trên địa bàn, từng bước dập dịch, kiểm soát tình hình. 

Đồng thời, luôn nhất quán quan điểm “chống dịch như chống giặc” phải quyết liệt, 

dứt khoát, không do dự và tập trung xử lý các nội dung cụ thể sau: 

1. Sở Y tế: 

a) Tổng hợp, báo cáo nhu cầu mua sắm trang thiết bị, vật tư máy móc phục 

vụ công tác phòng chống dịch đáp ứng tình hình mới. Thực hiện chỉ định thầu theo 

đúng quy định đối với việc mua sắm sinh phẩm xét nghiệm PCR đảm bảo đáp ứng 

kịp thời cho công tác phòng, chống dịch. 

b) Rà soát, chỉ đạo thực hiện việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19 đảm bảo 

đúng quy định, tuyệt đối không để xảy ra tiêu cực theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế 

tại Công điện số 1242/CĐ-BYT ngày 24/8/2021 của Bộ Y tế về việc chấn chỉnh 

công tác tiêm chủng vắc-xin phòng COVID-19. 

Đối với việc xét nghiệm, tiêm vắc-xin: Có phương án chia thời gian, địa 

điểm, bố trí chỗ ngồi, tránh tình trạng tập trung đông người. 

c) Về công tác điều trị bệnh nhân COVID-19: 

- Đối với Bệnh viện dã chiến số 01: Thống nhất phương án thuận lợi nhất, 

nhanh nhất (cưa giường tầng có sẵn của Ký túc xá Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk 

Lắk. Lưu ý khi bàn giao lại cho đơn vị thì phải hàn lại nguyên trạng) đảm bảo khẩn 

trương nâng công suất điều trị bệnh nhân tại Bệnh viện lên 1000 giường để đáp 

ứng yêu cầu phòng chống dịch.  

- Thống nhất Phương án nâng công suất điều trị bệnh nhân COVID-19 nặng 

và nguy kịch của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên lên 500 giường. Giao Bệnh 

viện Đa khoa vùng Tây Nguyên chủ động xây dựng Phương án triển khai, dự tính 

nhu cầu nhân lực, trang thiết bị cần thiết cho hoạt động của đơn vị điều trị, báo cáo 

Sở Y tế tổng hợp tham mưu đảm bảo kịp thời đáp ứng tình hình dịch bệnh. 

- Thống nhất nâng công suất điều trị của Trung tâm Y tế huyện Krông Búk 

lên 200 giường. Giao Sở Y tế khẩn trương hỗ trợ đơn vị các điều kiện cần thiết để 

triển khai thực hiện đảm bảo có thể tiếp nhận bệnh nhân trong thời gian sớm nhất. 

- Chỉ đạo các bệnh viện công tuyến huyện chuẩn bị sẵn sàng phương án điều 

trị bệnh nhân COVID-19 (chuẩn bị cơ sở vật chất, bố trí nhân sự, tập huấn chuyên 

môn…) khi có chỉ đạo. Đồng thời, thống kê, rà soát các bệnh viện tư nhân trên địa 

bàn tỉnh, trao đổi vận động các đơn vị phối hợp hỗ trợ công tác phòng chống dịch. 

- Chỉ đạo ngành y tế địa phương phối hợp thực hiện tiếp nhận bệnh nhân 

xuất viện tại các bệnh viện điều trị COVID-19 về thực hiện cách ly tại nhà đảm 

bảo quy định. Đối với các bệnh nhân ngoại tỉnh sau khi xuất viện nếu chưa đủ điều 
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kiện trở về địa phương thì thực hiện cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập trung 

của thành phố Buôn Ma Thuột. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chịu trách nhiệm chính trong công tác cách ly 

tập trung: 

- Khẩn trương rà soát tham mưu mở rộng các khu cách ly tập trung của tỉnh. 

Tham mưu UBND tỉnh xin ý kiến Bộ Tư pháp và Bộ Công an đề xuất cho tỉnh tiếp 

tục trưng dụng Phân hiệu Trường Đại học Luật Hà Nội tại Đắk Lắk và Trung đoàn 

cảnh sát cơ động Tây Nguyên làm khu cách ly tập trung. 

- Chỉ đạo rà soát, siết chặt hoạt động của các cơ sở cách ly tập trung đảm bảo 

không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly, và lây nhiễm từ khu cách ly ra 

ngoài cộng đồng. 

- Phối hợp với Sở Tài chính thống nhất có phương án tổng dọn vệ sinh, sơn 

sửa Bệnh viện tỉnh cũ (số 02 Mai Hắc Đế) chuẩn bị sẵn sàng trưng dụng làm cơ sở 

cách ly, điều trị khi có chỉ đạo. 

- Đối với doanh trại của Lữ đoàn Đặc công 198: Thống nhất cho UBND 

thành phố Buôn Ma Thuột trưng dụng làm cơ sở cách ly tập trung của Thành phố. 

Giao UBND thành phố triển khai thực hiện đảm bảo quy định. 

3. Công an tỉnh:  

- Chỉ đạo lực lượng công an địa phương phối hợp với chính quyền các cấp 

quản lý nghiêm việc thực hiện quy định phòng, chống dịch tại các khu vực thực 

hiện giãn cách, phong tỏa đặc biệt là tại các buôn đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Rà soát, chỉ đạo việc lắp đặt các thiết bị khai báo y tế bằng mã QR tại các 

chốt kiểm soát phòng chống dịch đảm bảo thống nhất, hiệu quả, tránh trùng lắp 

lãng phí.  

4. Sở Giao thông vận tải phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo siết chặt các biện pháp 

phòng chống dịch đối với các trường hợp là lái xe vận tải. 

5. Sở Giáo dục và Đào tạo: 

- Có văn bản hướng dẫn các cơ sở giáo dục trực thuộc về hình thức khai 

giảng, hình thức học trực tuyến trong điều kiện dịch bệnh hiện nay. Lưu ý có 

phương án dạy và học phù hợp với các cấp, các vùng đặc biệt khó khăn, vùng đang 

thực hiện phong tỏa, giãn cách… 

Trên cơ sở báo cáo, đề xuất của các huyện, thị xã, thành phố, báo cáo UBND 

tỉnh về các cơ sở giáo dục có thể tiếp tục được sử dụng làm khu cách ly tập trung 

của địa phương trong bối cảnh chưa tổ chức học trực tiếp theo kế hoạch. 

6. Tổ công tác Thông tin, Tuyên truyền: Nghiên cứu có phương án tuyên 

truyền cụ thể, hiệu quả về công tác phòng, chống dịch, đặc biệt trong vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số bằng nhiều hình thức, ngôn ngữ của chính người đồng bào 

vùng đó, nêu rõ nguy cơ nếu không chấp hành thì sẽ gây hậu quả đến tính mạng để 

đảm bảo nâng cao ý thức, vận động người dân tự giác chấp hành công tác phòng 

chống dịch. 
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Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Có phương án đổi mới các chương 

trình, nội dung đặc biệt là các chương trình, nội dung tuyên truyền về phòng, 

chống dịch đảm bảo tăng thời lượng phát sóng, bằng nhiều hình thức phong phú, 

thu hút người xem. 

7. Tổ công tác đảm bảo Đời sống, An sinh xã hội và An toàn lao động:  

- Xây dựng phương án hỗ trợ, điều phối cụ thể cho các địa phương, đảm bảo 

an sinh xã hội cho người dân; chuẩn bị phương án dự trữ hàng hóa đảm bảo ngay 

cả khi dịch bệnh bùng phát kéo dài. 

 - Triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó khăn do 

dịch bệnh COVID-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. 

8. Tổ công tác đảm bảo Y tế: Chủ động nắm bắt tình hình, theo dõi, kiểm tra, 

đôn đốc, hỗ trợ các địa phương, cơ quan, đơn vị chức năng trong thực hiện các 

hoạt động chuyên môn, giám sát truy vết, xét nghiệm, cách ly đảm bảo yêu cầu 

phòng chống dịch; đánh giá sàng lọc, điều trị bệnh nhân; kiểm soát, quản lý người 

đến từ vùng dịch; xử lý môi trường; đảm bảo cơ sở vật chất, hậu cần và trang thiết 

bị thiết yếu phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 chung của tỉnh. Chỉ 

đạo Sở Y tế và các cơ quan thành viên thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Thông báo này. 

9. Tổ công tác đảm bảo Giao thông, An ninh trật tự, Biên giới, Đối ngoại: 

Chủ động nắm bắt sát tình hình, theo dõi, kiểm tra, đôn đốc hỗ trợ các địa phương, 

cơ quan, đơn vị triển khai các biện pháp đảm bảo giao thông an toàn; vận tải hàng 

hóa thông suốt, kịp thời; vận chuyển hành khách đảm bảo an toàn phòng chống 

dịch theo các kế hoạch, phương án, chỉ đạo chung của tỉnh; đảm bảo giữ gìn an 

ninh, trật tự, biên giới, đối ngoại trong tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh. 

10. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

a) Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn để chủ động quyết định biện pháp 

giãn cách xã hội phù hợp, trong đó lưu ý: 

- Đối với các buôn đồng bào dân tộc thiểu số: Khẩn trương phong tỏa ngay 

khi ghi nhận ca dương tính với SARS-CoV-2 và áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ cho các xã/phường/thị trấn có các buôn bị phong tỏa. 

- Các xã/phường/thị trấn lân cận tiếp giáp với các xã/phường/thị trấn đang áp 

dụng Chỉ thị 16/CT-TTg thì phải áp dụng Chỉ thị 15+. 

- Đối với các huyện/thị xã/thành phố có 3 xã/phường/thị trấn trở lên đang áp 

dụng Chỉ thị 16/CT-TTg thì toàn huyện áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg. 

b) Có biện pháp kiểm tra, giám sát việc chấp hành quy định phòng chống 

dịch của cơ quan, tổ chức, người dân trên địa bàn. Đặc biệt là tại các buôn đồng 

bào dân tộc thiểu số, các khu vực cách ly, phong tỏa; tuyệt đối không để chặt ngoài 

lỏng trong gây lây lan dịch bệnh. 

c) Rà soát lại các cơ sở cách ly tập trung của địa phương hiện đang trưng 

dụng các cơ sở giáo dục, báo cáo về Sở Giáo dục và Đào tạo để tổng hợp, đề xuất 
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UBND tỉnh xem xét, quyết định việc tiếp tục sử dụng làm khu cách ly của địa 

phương vì tình hình dịch hiện nay chưa thể tổ chức học trực tiếp theo kế hoạch. 

Trên đây là Thông báo kết luận của đồng chí Phạm Ngọc Nghị, Chủ tịch 

UBND tỉnh, Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 tại cuộc họp 

ngày 24/8/2021, Văn phòng UBND tỉnh thông báo đến các Sở, ban, ngành, đơn vị, 

địa phương biết, tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- TTTU, TTHĐND (b/c); 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh (để p/hợp chỉ đạo); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy ; 

- Ban VHXH – HĐND tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Bệnh viện điều trị COVID-19; 

- Trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh; Báo Đắk Lắk; 

Cổng TTĐT của tỉnh; 

- Lưu VT, KGVX (Th.40b) 

 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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