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V/v triển khai một số nội dung cấp bách
trong công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19

Kính gửi:

Các phòng, đơn vị thuộc Sở.

Theo nhận định của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của tỉnh:
Dự kiến trong những ngày tới, sau khi kết thúc kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, sẽ có một
lượng lớn cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, sinh viên, học sinh,
học viên trở lại tỉnh. Đây là những yếu tố tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh
trong cộng đồng trong bối cảnh một số tỉnh, thành phố trong nước đang có dịch
COVID-19 và còn đang tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp tiếp xúc liên
quan.
Thực hiện Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của Bộ Y tế về việc
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số
491/UBND-KGVX ngày 02/5/2021 của UBND tỉnh Gia Lai về việc tiếp tục
thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Công văn số 65/CV-BCĐ ngày
03/5/2021 của BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc triển khai một số
nội dung cấp bách trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Giám đốc
Sở Khoa học và Công nghệ chỉ đạo:
1. Yêu cầu tất cả công chức, viên chức và người lao động khi quay trở lại
tỉnh Gia Lai sau kỳ nghỉ, trong khoảng thời gian từ ngày 28/4 đến hết ngày 03/5
phải khai báo y tế trên tokhaiyte.vn hoặc khai báo y tế bằng mã QR Code, ứng
dụng công nghệ thông tin hoặc khai báo trực tiếp, gửi tờ khai cho các Trạm Y tế
nơi cư trú; đồng thời cung cấp cụ thể lịch trình di chuyển của từng cá nhân cho
địa phương, nơi cư trú nắm thông tin. Thời gian hoàn thành khai báo y tế là
trước 14 giờ 00 phút ngày 05/5/2021.
Đồng thời, yêu cầu công chức, viên chức và người lao động cần tự hạn chế
tiếp xúc với những người xung quanh, hạn chế đến những nơi đông người,
thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo Thông điệp
5K của Bộ Y tế; tự theo dõi sức khỏe, khi có biểu hiện ho, sốt, khó thở, đau
họng cần liên hệ ngay cơ sở y tế gần nhất hoặc Trạm Y tế các xã, phường, thị
trấn để được hướng dẫn và xử lý kịp thời.
Trưởng các phòng, đơn vị chịu trách nhiệm về việc khai báo y tế cho công
chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý; thống kê danh sách
công chức, viên chức, người lao động của phòng, đơn vị mình đi ra ngoài tỉnh
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Gia Lai trong khoảng thời gian từ ngày 28/4 đến hết ngày 03/5, tình hình thực
hiện việc khai báo y tế, báo cáo Giám đốc Sở (thông qua Văn phòng Sở) chậm
nhất đến 15 giờ 00 phút ngày 05/5/2021 để biết và chỉ đạo.
2. Toàn thể công chức, viên chức, người lao động thực hiện nghiêm quy
định 5K (khẩu trang, khoảng cách, không tập trung, khử khuẩn, khai báo y tế)
của Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19, trước hết là thực hiện nghiêm
việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, các sự kiện tập trung đông
người, trên các phương tiện giao thông công cộng; tuyệt đối không được chủ
quan, lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh.
3. Khối Văn phòng Sở, Chi cục, 02 Trung tâm chủ động lên các phương án
sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh trong tình hình mới, đảm bảo thực
hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch có hiệu quả vừa triển khai các nhiệm
vụ theo Kế hoạch đã được phê duyệt đạt chất lượng và đúng tiến độ, không để bị
động, dồn nhiệm vụ vào cuối năm, gây ảnh hưởng đến việc giải ngân kinh phí
của Sở; tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; đảm bảo
an toàn cho bầu cử Đại biểu Quốc hội khoá XV và Bầu cử đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
4. Các phòng, đơn vị khi tham mưu tổ chức các hoạt động tập trung đông
người, phải thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an toàn, yêu cầu 5K…
theo đúng quy định.
5. Văn phòng Sở, Phòng Quản lý chuyên ngành tiếp tục tăng cường các
hình thức truyền thông nhằm giúp người dân đề cao cảnh giác với dịch bệnh,
thực hiện việc tiêm vắc xin phòng Covid-19, tuyên truyền thường xuyên, liên
tục về yêu cầu 5K và đeo khẩu trang của mọi người để phòng, chống dịch.
Nhận được văn bản này, yêu cầu trưởng các phòng chuyên môn, thủ trưởng
các đơn vị thuộc và trực thuộc Sở, toàn thể công chức, viên chức, người lao
động thuộc Sở nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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