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Kbang, ngày OX tháng 7 näin 2020

BAO CÁO
TInh hlnh trin khai cong tác phông, chng djch Covid-19 trên dja bàn huyn
trong thôi gian qua và kêt qua thirc hin chInh sách ho trçr ngirôi dan
gp khó khãn do djch Covid-19

Uy ban nhân dan huyn báo cáo tInh hInh trin khai cong tác phàng, chng
djch Covid- 19 trên dja bàn huyn trong thii gian qua và kêt qua thrc hin chInh
sách h trçi ngithi dan g.p khó khàn do dch Covid-19 trInh HDND huyn hçp tht'r Mithi met, ci the nhu sau:
I. Tlnh hInh triên khai cong tác phông, chông djch Covid-19 trên dia
bàn huyn trong thôi gian qua:
1. Ye cong tác chi do triên khai các bin pháp phông, chông djch
bnh:
Thuc hiên clii d.o cña LJBND tinh, UBNID huyn dã ban hânh:
- Quyt dnh s 125/QD-UBND ngày 04/2/2020 vé viçc tl'zành 1p Ban chi
dçzo cap huyn ye phông, chông djch bnh viêm thtôiig ho hap cap do ching m&i
vi ru't corona gay ra, dông th?i Ban clii do dã ban hành Quyêt djnh so 01/QDBC]) ngày 05/02/2020 ye vic phán cOng nhWm vy và dja bàn phy trách cho ca'c
thành viên Ban chi dçzo cap huyn ye phOng, chOng djch bnh viêrn dttthzg hO hap
cap do chñng mO'i vi ru't corona gay ra, cong bô duông day nóng dê tiêp than
thông tin và san sang tiêp nhn üng ciru.
- Kê hoch so 81/KH-UBND ngày 04/2/2020 v vic trién khai các biên
pháp phOng, chOng djch bnh viêm phOi cap do chzng mO'i vi rilt corona gay ra,
dä chi do và 14/14 xã, thj trân dã ban hành Quyêt dnh, Kê hoach triên khai các
bin pháp phông, chông djch bn1i Covid-19.
- K hoch s 3 14/KH-UBND ngày 30/3/2020 v td chz'c tiê nhan và cách
ly y tê ttp trung khi cO tru'ông hctp nghi nhiêm Covid-]9 trên dja bàn huyên; theo
do, dä lçra ch9n Tnrô'ng Phô thông Dan tc Ni trü huyn, Trung tam Giáo di1c
ngh nghip và Giáo diic thuông xuyên lam khu cách ly tp trung dr phông, 1a
ch9n rriOt phn Trung tarn tê huyn lam khu diéu trj chInh khi có djch bnh xáy
ra và Tram Y tê xa Nghia An lam khu diiêu trj dr phông.

- Quyt djnh so 306/QD-UBND ngày 20/4/2020 v vic thành 1p các T
phyc vy tgi khu cách ly y tê tp trung phOng, chông djch Covid-19 trén dja bàn
huyn.
- K hoch so 377/KH-UBND ngày 13/4/2020 ye' dáp iiig vO'i timg câ'p dç5
cljch Covid-19 ti huyn Kbang.
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Ngoài ra, UBND huyn dã ban hành các van bàn chi do co quan, don vj
lien quan, UBND các xã, thj trân to chüc triên khai các bin pháp c1i the phông,
chông djch Covid- 19 theo chi do cña ChInh phü, UBND tinh.
2. V tInh hInh djch bnh, cong tác phông, chng djch bnh:
2.1. TInh hInh dich bênh:
Tr khi djch büng phát cho dn nay, huyn Kbang chua ghi nhn trrnmg hçip
nao nhiêm hoc nghi nhiêm bnh viêm duèng ho hap cap do chñng mi vi rut
corona gay ra.
2.2. Cong tác theo döi tInh hInh djch bnh
- Thuc hin cách ly y t ti nhà dêi vâi 34 ngiRri di tr ving djch tri v dja
bàn (8cr Pai 01, La Ku 03, Kong Lang Khong 14, DàkSrnar 03, Nghii An 04, thj
trâ'n Kbang 05, DàkHla 02, Son Lang 01, Ta Tung 01), 66 truè'ng hçTp tiêp xüc vói
nguèi di ti'i ving djch ye, nguri nuóc ngoài den dja bàn huyn du ljch Kóng Long
Kho'ng 17, thj trán Kbang 22, DákHlcr 14, Son Lang 03, Ta Tung 10). UBND
huyn dã clii do thirc hin các bin pháp each ly, theo döi sic khöe ti nhà, có 04
tnxrng hçrp duçc lay mu xét nghim, kêt qua am tInh vâi SARS-COV-2.
- Thirc hin theo dôi st'rc khOe ti nhà di vi 1.284 truèng hçp di lam an,
h9c tp tr các tinh, thành tth ye da bàn. UBND huyn dã chi do UBND các xa,
thj trn tuyên truyên, 4n dung hn chê tôi da tiép x1ic vó'i ngi.thi khác, nên ti
nhà, v sinh phông chông djch bnh.
Hin nay, trên dja bàn huyn không con thrc hin cách ly y t ti nba.
2.3. Cong tác phông chông djch bnh
- Ngay tr khi djch büng phát, thc hin chi do cüa trung uang, cüa tinh v
cong tác phOng, cMng djch COVID- 19; UBND huyn dã kjp thO'i xây drng Kê
hoch triên khai các bin pháp thirc hin phOng chông; thành 1p Ban chi do,
phân cOng nhim vçi cho the thành viên; to chuc tuyén truyên trên phuo'ng tin
thông tin dai chiling v tInE hInh djch bnh và các bin pháp phông chOng die nhân
dan bik, chü dng, phông tránh. Dông thii chi do các ca quan, don vj thçrc hin
các bin pháp phông, chng dich, to ehuc các diem nra tay sat khuan, deo khâu
trang; huó'ng dn nhân dan thirc hin v sinh phOng bnh, hn chê ra ththng khi
không can thiet Tharth lap To diêu tn tai bênh viên, To cap ciru km dOng, chuân
bj san sang ca so thuOc, hóa chat, 4t tuy tê die dláp ing yêu câu phOng chOng dich
bênh; chuân bi khu vrc diêu trj, khu cách ly, cOng tác thu dung, diêu tij bênh
nhân. Ba thành lap Doàn kiêm tra tO chuc kiêm tra, xü 1' các trn0ng hgp dâu co,
gàm hang, tang giá các 1oi vt tLr, trang thiêt b y te, khâu trang phOng chông dch
bnh; các co s& buôn ban hang hóa, vt tu y tê khOng rO nguôn gôc xuât xir. Qua
kiêm tra chua phát hin ca s6 vi phm; dâ nhäc nh, cho k cam kêt.
Chi dio các co s& giáo diic trên da bàn t chóc tng v sinh trtrO'ng lop, v
sinh phông h9c và lau chüi bàn ghê, các thiêt b dy hpc, do dCing do chai...; phOi
h9p vOi ngành y tê phun thuôc diet khuân, khir trñng die ngãn ngra mâm bnh tii
the truOng h9c die ngàn ngra mâm bnh.
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- iliçrc hin nghiêrn tüc each ly toàn xã hi theo Chi thj 1 6/CT-TTg ngày
31/3/2020 cüa Thu tuó'ng ChInh phñ, Cong din 04/CD-UBND ngày 31/3/2020
cüa UBND tinh Gia Lai. Theo do, thc hin cách ly toàn xã hi trong vông 15
ngày kê tr ngày 01/4-15/4/2020; tm drng các phucrng tin 4n tãi cong công;
tm drng hot dng các các co si kinh doanh djch vii không can thiêt tth nhüng
co s& kinh doanh các djch vi thiêt yêu; tm dmg tiêp, lam vic trrc tiêp vói cOng
dan; chi do các Co quail, dcin vj, UBND các xã, thj trân phân cong lãnh dio các
co quail, don vj, các xã, thj trân, cong chüc, viên chüc thuông xuyên trrc Co quail,
don vj 24/24 giô' trong ilgày lê, ngày nghi dê tiêp nhn thông tin, xü l mci tInh
huông phát sinh trong tInh hInh djch bnh; bô trI can b, cOng chirc, viên cure,
ngi1i lao dng lam vic ti Co quari, lam vic tai nba theo dirng chi do cña
UIBNID tinh, khuyên khich thirc hin djch vi cong trçrc truyên mirc d 3,4, phi
hçip vri Buu din huyn thrc hin tiêp nhn ho so và trâ kêt qua qua djch V11 Bru
din; thành 1p các diem hem tra các phucrng tin và thirc hin nhim vi dugc
phân cong phông, chông dich bnh ti diem khu V11C xã Nghia An, diem khu virc
ngã tu du?mg Tnthng Son Dông-xã To Tung, diem khu vrc Kon Von-xã
Dàkrong; bô tn các diem kiêm tra phông, chông djch bnh Covid- 19 ti các tuyn
ding giao thông ra vào xã, thi tran dê tuyên truyên, huóiig dn khai báo y
thành 1p To tir quàn, To xung kIch tir nguyen dê phông, chông djch Covid-19 &
các to dan phô, thôn, lang; chi do bô tn lrc hrçing clii huy diêu hành, bô trI 1irc
luçmg tham gia phçtc vti ti co s& each ly tp trung, khu diêu trj; chü tn, phôi hop
v&i các co quan, don vj lien quan chuân bj day dü các diêu kin can thit d sail
sang tiêp nhn, dura cOng dan vào khu each ly tp trung, khu diêu ti-j.
- Sau each ly toàn xã hi, thirc hin Thông báo so 158/TB-VPCP ngày
16/4/2020 cña Van phông ChInh phü, van bàn so 851/IJBND-KGVX ngày
16/4/2020 cüa UBNID tinh ye thirc hin các bin pháp giãn each xà hi d phông,
chông djch Covid-19 tr ngày 16-22/4/2020; dã tiêp tçic tm drng hot dng các
các co sO kinh doanh djch vi1 không can thiêt. To cln'irc tong v sinh trithng lap, v
sinh phông bce và lau chüi bàn ghê, trang thiêt b dy he ti tat ca các tnrO'ng
hçc, tO chüc cho hc sinh di hc li hr ngày 27/4/2020 diôi vi Bc Trung hçc co
si và Trung hc phO thông, lit ngày 04/5/2020 dôi vyi bc Tiêu hpc và Mm non.
Chi do kiêm tra, giám sat vic thc hin hot dng phuong tin van tài hanh
khách cOng cong thc hin theo huó'ng dn cüa Sà Giao thông vn tài ti van bàn
so 71 1/SGTVT-KHTCVT ngày 17/4/2020 và van bàn so 718/SGTVT-K}ITCVT
ngày 17/4/2020.
- Thirc hin ni lông giãn each xã hi theo Thông báo sO 1 77/TB-VPCP
ngày 08/5/2020 và Thông báo so 182/TB-VPCP ngày 19/5/2020 cña Van phông
ChInh phü và các van bàn chi do cüa UBND tinh; dã triên khai các bin pháp
phông, chông dch dông thô'i khOi phiic và phát tniên kinh tê, theo d5, vn bt buc
mi ngui deo khâu trang ti noi cOng cong, nra tay sat khuân, bào dam v sinh cá
nhân; tiêp tic tm dCmg hoat dng kinh doanh djch vii Karaoke và vii tnr?mg.
Thirc hin nói lông các hn ché nhu' dö bó giAn each; m& lti hot dng di vi cac
co s& san xuât, kinh doanh; duçic to chüc các hot dng có tp trung dông ngtthi,
the co s khám, ch€ra bnh...
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- UBND huyn thuông xuyên chi dio các co quail, do'n vj thrc hin khai
báo y té nhäm phông, chông dch Covid-19, chôt so 1iu ngày 25/5/2020 t' 1
ngui dan thirc hin khai báo y tê dt 89,09%/tong dn so toàn huyn.
- UBND các xã, thj trn thumg xuyên kim tra, nm thông tin di vci các
truô'ng hap di tir vüng dich tr ye 1i da bàn dê có bin pháp phôi hap quàn 1, xCi
1 kjp thai. Doi vâi các truè'ng hap di tr viing djch tr& ye hoc các dôi tucmg tiêp
xüc vâi ngun nghi nhim phái phôi hap vó'i ngành y tê thung xuyên kiêm tra
theo döi süc khöe, vn dông chap hành tot vic each ly, v sinh phông chông djch
theo quy dinh. Vê ca bàn, cong tác phOng, chong djch Covid- 19 dugc nhân dan
chap hành, tr giác, tuan thu thrc hin nghiém tüc, hiu qua, mt sO h gia dInh, cá
nhân dä tçr nguyen h tro tiên mt, nhu yêu phâm, hwng tht.xc, thirc phâm cho các
To kiêm tra nhäm dQng viên hot dng có hiu qua.
- Uy ban Mt trn TO quOc Vit Nam huyn và các doàn the dâ phôi hçip
chit chê vói Ban chi do phèng chông djch bnh cüa huyn và ngành Y tê to chirc
tuyên truyên 4n dông hi viên và nhân dan huO'ng img tIch circ, ti,r giác trong
cong tác phông, chông djch bnh theo quy djnh, huó'ng dan cña ngành Y té. Dông
thii, UBMTTQVN huyn dä phát dng và tiêp nhn kinh phi cüa 89 dan vi, Ca
nhân ñng hO cOng tác phông, chông djch Covid- 19 trên dla bàn huyn vi tong so
tin 190.768.000 dng; tham gia giám sat vic thirc hin ché dO, chInh sách dôi
vó'i các d& ti.rçmg bj ãnh huOng b&i di djch Covid 19 theo Nghj quyêt so 421NQCP ngày 09/4/2020, Quyet djnh so 1 5/2020/QD.-TTg ngày 24/4/2020 cüa ChInh
phü và chi do cüa UBNID tinh.
II. Kt qua thiyc hin chinh sách ho thy ngirô'i dn gp khó khän do
djch Covid-19:
1. Vê cong tác chi do trin khai thrc hin:
Thrc hin Nghj quyt s 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 cüa ChInh phü và các
van bàn huóng dn cüa tinh, UBNID huyn dã ban hành ThOng báo ket 1un so
35/'lB-UBND ngày 15/4/2020; Quyêt dnh sO 304/QD-UBND ngày 20/4/2020 V/v
thành 1p Ban clii do th lj, tháo g& vu'óng mac, khó k/ian trong san xuát kinh
doanh, dáy mcinh giái ngán van dáu tu' cong và trién khai các c4 an dáu tu' xdy
dimg trén cl/a bàn huyn; Quyêt dnh 305/QD-UBND ngày 20/4/2020 V/v thành
kp Ban Diêu phOi thy'c hin Nghj quyêt so 42/NQ-C'P ngày 09/4/2020 cia CvhInh
phi v các bin pháp hO trçY ngithi dOn gp khó k/iOn do dcli d/ch Covid-19 trên
cl/a bàn huyn. Dng thii, UBND huyn dä chi do phông Lao dng-Thuongbinh
và xã hôi, các co quan, don vj lien quan rà soát, 1p danh sách và thrc hin dày dü
hO so theo các trInh tir thu tiic các dôi tng thrgc ho tr do ành hithng cüa djch
Covid- 19.
Theo dió, UBND huyn dã cO:
-Ty trInh so 39/TTr-UBND ngày 0 8/5/2020 V/v dé nghj phê duyçt dan/i
sách ho trçr các dOi tup'ng ngu'&i Co cOng vO'i cách mgng; báo trçl xâ hi và ngu'ài
thuc5c hç5 nghèo, hç5 can nghèo gp khó khOn do di cl/c/i Covicl-19 trên cl/a bàn
huyn và d. duçic UBNII tinh phê duyt ti Quyet djnh so 212/QD-UBND ngày
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11/5/2020 cho 18.5 17 dôi tu'çmg trn dja bàn huyn vol tong kinh phI
15.286.250.000 dng'.
- Ti trInh s 50ITTr-TJBND ngày 25/5/2020 V/v dé nghj phê duyçt danh
sách ho trçf ngu'ài dan gp khó khán do dgi djch Covid-19 dOi vó'i dOi tu'clng: H
kinh doanh và cia duçic UBND tinh phê duyt ti Quyêt djnh so 2931QD-UBND
ngày 0 1/7/2020 cho 113 h kinh doanh vci tong kinh phI 113.000.000 dông.
- Hin nay, dang thâm djnh và 1p ti trmnh trInh UBND tinh phê duyt ho
trq di tucmg ngith1 lao dng t.m hoãn thc hin hcip dOng lao dng, nghi vic
không hu&ng luo'ng; dOi tilcYng ngui lao dng bj châm dirt hçip dông lao dng,
hçip dông lam vic nhung khOng dü diêu kin hung tr cap that nghip; dôi
tuçing ngu1i lao dông không có giao kêt hcp dông lao dng bj mat vic lam.
2. Kt qua thrc hin vic chi trã ho trq cho các dôi tirçrng (dIn ngày
30/6/2020):
2.1. Bôi v&i di ttrqng là nguôi có cOng vói each mng, ngu'ô'i thuc h
nghèo, h cn nghèo và dôi tuçrng bão trçr xã hi:
DA thrc hiên xong h trg cho 18.451 di tuçYng vri tong so tiên là
15.230.500.000 dng(2); 66 dôi tt.xçTng không thirc hin chi trã vôi tong so tiên là
54.000.000 dOng 3 , nguyen nhân chñ yêu do trñng chê d, chuyên di nai khác, cia
chêt hoäc tr chôi nhn...; 02 dOi tirçlng chi trã thâp han so vi quyêt dnh phê
duyt cüa UBND tinh vfci tong so tiên là 1.750.000 dông.
2.2. Dôi vói dOi tirçng h kinh doanh có doanh thu duói 100 triu doug:
cia duc IJBND tinh phê duyt và dang triên khai thirc hin vic chi trà.
2.3. Di vói 03 di tirçrng cOn li (doi twçrng ngithi lao d3ng 4im liodn
tJic hin 1iip dông lao tt3ng, nglzI vic không luthng lu'ong, tWi tu'çrng ngithi
lao d3ng bj cJim da't hp dông lao ttng, lzçtp dông lam vic nliu'ng khong áÜ
diêu kin Jzuón; trçr cap that nghip vol và dôi tu'1ng ngwô'i lao d3ng không có
giao kêt Jzçrp dông lao d3ng bj mat viçc lam): Sau khi thâm dnh xong, dê nghj
tinh phê duyt và së th1rc hin chi ho trg khi có Quyêt dnh phê duyt cüa UBND
thih.
III. Khó khàn, vlrrng miic:

Dó'i tucrng báo trçr xã hi dang hu'ói'ig trçr cá'p hang tháng: 1.118 ngicô'i; ngwài nghèo:
1.394 h5, 5.075 kháu; ngtthi cgn nghèo: 2.83 7 h, 11.570 kháu; ngtcài có cong và than nhân
ngu-ài CO cong vó'i cOch rning dang hzcOiig trcl cap u'u dãi hang tháng: 754 ngzthi.
2
DO'i tu-çing bào trçlxã h5i dang hit&ng trçr cd'p hang thOng: 1.115 ngzthi vOl tang sá tin
là 1.666.250.000 dng; ngu'&i nghèo: 5.053 ngu'&i vOl tOng sO tiên 3.789.750.000 dOng; ngtthi
cgn nghèo: 11.532 ngtthi vOl tang so' tiên là 8.649.000.000 dOng; ngzthi cO cOng và thOn nhOn
ngi có cOng vOl cách rnqng dang hw&ng tiçY cap uu dai hang tháng: 751 nguOi vOl tOng so
tiên 1.125.500.000 dOng.
Do'i twcxng bOo trcl xa hi dang hithng trçr cO'p hang thOng: 03 ngithi vOl to'ng so' tin là
6.250.000 dng; ngithi nghèo: 22 nguOi vOl tOng sO tiên 16.500.000 dông; ngzthi cn nghèo: 38
ngithi vOl to'ng so' tin là 28.500.000 dông; ngu'&i có cOng và thOn nhdn ngwO'i có Cong vOi cOch
rnqng dang hu'Ong trçr cd itu dOl hang thOng: 03 ngzthi vOl tOng so tiên 4.500. 000 dong.
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- Cong tác tuyên truyên ye các bin pháp phông chông dch bnh và thông
tin ye tInh hInh djch bnh con gp nhiêu khó khãn do trInh d dan trI thâp, phong
tc tp quán cüa mt so dông bào dan tc thiêu so a yang sâu vüng xa.
- Vic chp hành khai báo y t chua nhiu, con truô'ng hçTp di tr vüng Co
djch tr& ye dta bàn chua tir giác khai báo nghiêm tüc, phân lan nh0 vào thông tin
phãn ánh tir cong dông dan cu, các To tir quàn thôn, lang, To dan phô.
- Vic rà soát, 1p h si d nghj h trg cho các d& tuçmg cOn trüng di
ttrçing huàng gay tnh huO'ng den tiên d, th?yi gian thâm dinh dê trInh UBND tinh
phê duyt; vic chi trà tiên ho trg cho cac dôi tuçmg chua dt 100% do dói tuçmg
trüng chê d, chuyên di noi khác, dã chêt hoc hur chôi nhn.
IV. Nhim vii trong thri gian tOi:
- Tip tiic t1c hin chi do cüa ThU ttthng ChInh phU và UBNID tinh v
cong tác phOng chông djch trongth?i gian tói (theo Thông báo so 177/TB- VPGP
ngày 08/5/2020 và Thông báo sO 182/TB-VPcP ngày 19/5/2020 cja Van phOng
ChInh phi; Van bàn so 996/UBND-KGVX ngày 08/5/2020 và Van bàn sO
1068/UBND-KGVXngày 19/5/2020 cia UBND tinh) theo huó'ng phát triên kinh tê
gän vai lam tot cong tác phông, chông dch bnh, dc bit không chU quan, 1c là,
xem nhç.
- Tang cithng các hinh thCrc truyn thOng, giáo dic sUc khOe, cung cp
thông tin ye tInh hInh djch bnh và các bin pháp phông, chông djch bnh cho
nguai dan chU dng thirc hin các bin pháp bào v bàn than, gia dInh Va cQng
dOng. Tuyên truyên, 4n dung, huóng dan nhân dan, nhât là ti các lang dông bào
dan tc thiu so duy tn thc hin các bin pháp phOng, chông djch theo huang dn
cUaB Ytê.
- Tiêp tiic chi do Trung tam te huyn duy trI dam báo cc sa 4t chat,
trang thiet bj y th dáp img yêu câu phOng, chOng dch; duy trI khu vçrc cách ly, san
có cong tác thu dung, diu trj bnh nhân; Phôi h9p vói các co quan, don v thuO'ng
xuyên theo dôi tInh hIrth djch bnh, huóng dan triên khai các bin pháp phông,
chông djch Covid-19.
- Tiêp tiic chi do PhOng Lao dng — Thirong binh và Xà hi hoàn thành
vic thâm dinh và trinh UBND tinh phê duyt danE sách dOi tuçrng ho trq cônli;
hoàn thãnh vic chi trà h trçl cho các dôi tugng sau khi ducic UBND tinE phé
duyt dam bão day dU, chinh xác.
- Chi dao UBND các xã, thj trân tiêp tiic tuyên truyên ye tInh hInh dich
bnh Va các bin pháp phOng chông dé nhân dan chU dng phOng trnh.
- Các cci quan, don vi là thành yiên Ban chi dao cap huyn tiêp tic thirc
hiên dñng nhiêm vu phông chong dch bnE dã dugc phân công; nàm chàc tInh
hmnh djch bn1i a da bàn phi trách dê báo cáo kp thai.
- Tiêp tiic phôi hgp Uy ban Mt trn To quOc Vit Nam huyn và các doàn
the trong cong tác tuyen truyên 4n dng hi viên yà nhân dan hu&ng rng tIch
crc, tir giác trong cOng tác phOng, chOng dlch bnE theo quy djith, huang dn cUa
ngành Y te; tham gia giáln sat yiec thuc hiên chê do, chInh sách dôi vai cac dôi
tuçrng bj ánh hu&ng b&i di djch Covid 19 theo Ngh quyêt sO 42/NQ-CP ngày

09/4/2020, Quyêt dnh
do cüa UBND tinh.

so
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15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa ChInh phü và chi

Trén day là báo cáo tInh hInh trin khai cong tác phông, chng djch Covid19 trên dia bàn huyn trong thi gian qua và két
thc hin chInh sách ho trçi
ngui dan gp khó khän do dch Covid-19 trInh kr h9p thr Mithi mt —,FIDND
huyn./.
qua

Nyi ,ihn:
-SiYtê;
- TT H1J, HDND, UBND huyn;
- Các vj di biu HDND huyn;
- PhOng y tê;
- UBND các xä, th trn;
- Li.ru: VT, VX.
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