
UBND THÀNH PHỐ SƠN LA 

BAN CHỈ ĐẠO 

 

Số:      /CV-BCĐ 
V/v triển khai các biện pháp cấp thiết 

phòng chống dịch Covid-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

TP. Sơn La, ngày  10  tháng 8 năm 2020 

 

Kính gửi:  
  - Các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường; 

- Các sở, ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp;  
đóng trên địa bàn thành phố; 

- Các đơn vị vận tải hành khách, ban quản lý các bến xe trên 
địa bàn thành phố. 

 

 

Qua rà soát các trường hợp liên quan theoThông báo khẩn số 27 ngày 

09/8/2020 của Bộ Y tế trên địa bàn thành phố Sơn La, vào lúc 10h00 ngày 
10/8/2020 các cơ quan chức năng đã phát hiện trên địa bàn thành phố có 03 

trường hợp trong cùng một gia đình, trú tại số nhà 392, đường Chu Văn Thịnh 
(Salon tóc ACaLi) thuộc Tổ 3, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La đã có hành 
trình trở về từ Nha Trang trong ngày 30/7/2020 (trong các chặng đi đã tham 
gia chuyến bay số hiệu VJ770 - là chuyến bay có bệnh nhân dương tính với 

Covid-19. Sau đó đã đón chuyến xe khách thuộc hãng xe Bắc Sơn, nhãn hiệu 
Limocine, biển số 26B-00425. Xe xuất bến từ nhà khách Thanh Xuân - Hà Nội 

lúc 15h15 phút cùng ngày về thành phố Sơn La). 

Ban Chỉ đạo phòng chống, dịch Covid-19 tỉnh Sơn La đã ban hành Quyết 
định số 18/QĐ-BCĐ ngày 10/8/2020 về việc phê duyệt các trường hợp nói trên 

được áp dụng biện pháp cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung (điểm cách ly tại 
Trung đoàn 754). Hiện tại sức khỏe của 03 trường hợp trên đều bình thường, 

không có các triệu chứng sốt, ho. Đã chấp hành việc cung cấp thông tin y tế và 
các biện pháp cách ly theo quy định. 

Trước tình hình mới, để tăng cường hơn nữa các biện pháp phòng chống 
dịch Covid-19 trên địa bàn, kịp thời phát hiện các trường hợp có liên quan và 

ngăn chặn không để dịch bùng phát trên diện rộng, Ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch Covid-19 thành phố đề nghị: 

1. Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; UBND các xã, phường 

Thông báo cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân thực 

hiện đeo khẩu trang bắt buộc và giữ khoảng cách an toàn 2m với người 
khác ở nơi công cộng (chợ, cơ quan, đơn vị, trường học, Quảng trường, các 

tuyến đường khu vực kè suối Nậm La, đồi Khau Cả...); tự giác thực hiện nghiêm 
các biện pháp phòng dịch từ ngày 12/8/2020 đến khi có thông báo mới. 

Khẩn trương thông báo đến cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ 

quan, đơn vị và nhân dân trên địa bàn: những người có sử dụng dịch vụ tại Salon 



tóc ACaLi, tổ 3, phường Tô Hiệu, thành phố Sơn La, hoặc tiếp xúc với 03 người 
nói trên từ ngày 30/7 đến 10/8/2020; đi cùng chuyến xe khách Limocine, biển số 

26B-00425, xuất bến từ nhà khách Thanh Xuân - Hà Nội lúc 15h15 phút ngày 
30/7/2020; hoặc tiếp xúc với những người đi trên chuyến xe này khẩn trương 
liên hệ ngay với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ. Tại thành phố có 

thể gọi điện đến đường dây nóng: 02123.852.347 (Trung tâm Y tế thành phố Sơn 
La) để cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình; thực hiện 

cách ly tại nhà; khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc tải ứng 
dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình trạng sức 

khoẻ; cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ https://www.bluezone.gov.vn để 
được cảnh báo nguy cơ lây nhiễm COVID19. 

2. UBND các xã, phường 

Tập trung chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly tại gia đình 

đối với 34 trường hợp còn thời gian cách ly; nhắc nhở 470 trường hợp đã hoàn 
thành cách ly tại gia đình tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà, hạn chế đi ra ngoài 

và giao tiếp với người khác. 

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế, Công an thành phố rà soát các 

trường hợp tiếp xúc gần (F2, F3) với các trường hợp nêu trên để ban hành quyết 
định cách ly kịp thời; hoàn thành quyết định cách ly đối với các trường tiếp xúc 
gần (F2) trước 08h00’ ngày 12/8/2020 trên địa bàn. 

Chỉ đạo các tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19 các bản, tiểu khu, tổ  
dân phố tích cực rà soát từng ngõ, từng nhà, từng người để phát hiện các trường 

hợp F2, F3 trên địa bàn, kịp thời báo cáo ban chỉ đạo xã, phường và ban hành 
quyết định cách ly kịp thời. 

2. Trung tâm Y tế, Công an thành phố 

Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với Công an thành phố chỉ đạo trạm y tế, 

công an xã, phường bằng các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương triển khai rà 
soát, phát hiện, lập danh sách người tiếp xúc gần với các trường hợp cần cách ly 

liên quan đến 03 trường hợp nêu trên trên địa bàn, hướng dẫn tổ chức cách ly tại 
gia đình theo quy định. Hoàn thành trước 17h30 phút ngày 11/8/2020. 

3. Trung tâm Truyền thông – Văn hóa, Phòng Văn hóa – Thông tin 

Trung tâm Truyền thông – Văn hóa phối hợp với Trung tâm Y tế, Ban 
Tuyên giáo thành ủy phát thông báo về các trường hợp liên quan đến những 

người tại Salon tóc A CaLi và lái xe mang biển số 26B-00425 trên sóng Đài 
Phát thanh - Truyền hình tỉnh (trong 2 ngày 11 và 12/8/2020), trên hệ thống loa 

truyền thanh và xe tuyên truyền lưu động (hằng ngày, mỗi ngày ít nhất 02 lượt). 

Phòng Văn hóa – Thông tin tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố 

liên hệ với Sở Thông tin – Truyền thông và các nhà cung cấp mạng để gửi tin 
nhắn thông tin cần thiết đến các số điện thoại di động đang lưu hành trên địa bàn 

thành phố. 

 



4. Đề nghị các cơ quan sở, ban, ngành, các tổ chức, doanh nghiệp trên 
địa bàn thành phố 

Phối hợp triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, cụ thể: thông 
báo và tuyên truyền, vận động, chỉ đạo thực hiện các nội dung tại tiết 1 của 
Công văn này nhưng áp dụng cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp để 

cùng chung tay phòng, chống dịch Covid-19. 

5. Đề nghị các đơn vị vận tải hành khách, ban quản lý các bến xe trên 

địa bàn thành phố 

Đề nghị Công ty vận tải hành khách Bắc Sơn chỉ đạo lái xe mang biển số 

26B-00425 thực hiện khai báo y tế với trạm y tế gần nhất và thực hiện cách ly 
theo quy định; liên hệ với các hành khách đã đi trên xe  26B-00425 để thực hiện 

khai báo y tế. 

Các đơn vị vận tải, ban quản lý bến xe trên địa bàn tuyên truyền, vận động 

tất cả các lái xe thực hiện khai báo y tế trực tuyến tại https://tokhaiyte.vn hoặc 
tải ứng dụng NCOVI từ địa chỉ https://ncovi.vn và thường xuyên cập nhật tình 

trạng sức khoẻ; cài đặt ứng dụng Bluezone tại địa chỉ 
https://www.bluezone.gov.vn. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thành phố trân trọng đề nghị 
các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân quan tâm thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BCĐ 202 tỉnh Sơn La;  
- Sở Y tế tỉnh Sơn La; 
- TT KSBT tỉnh Sơn La; 
- Thường trực thành ủy; 
- Các ban Đảng thành ủy; 
- Thường trực HĐND thành phố; 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Lưu: BCĐ, YT. 

 

TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 

 
 

 

 
 

CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Đỗ Văn Trụ 
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