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TỈNH SƠN LA 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-KGVX     Sơn La, ngày       tháng 8 năm 2021 
V/v thực hiện Công văn số  

6565/BYT-MT của Bộ Y tế    

 

   Kính gửi: 

      - Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
      - UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 6565/BYT-MT ngày 12/8/2021 của Bộ Y tế về việc 
phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở lao động sản xuất kinh doanh, Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 
1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố  
- Thống nhất kế hoạch và phương án phòng, chống dịch của các đơn vị 

trên địa bàn đảm bảo vừa an toàn phòng, chống dịch vừa sản xuất kinh doanh và 
phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đơn vị.  

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc xây dựng kế hoạch và triển khai phòng, chống 
dịch tại các đơn vị tránh chồng chéo (không để xảy ra tình trạng nhiều đơn vị chức 

năng kiểm tra một doanh nghiệp/cơ sở sản xuất kinh doanh) để có biện pháp xử lý kịp 
thời và hiệu quả, đảm bảo hỗ trợ các đơn vị trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 

- Thực hiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong vận 
chuyển hàng hóa theo hướng dẫn tại các Công văn số 5753/BYT-MT ngày 

19/7/2021 và Công văn số 5886/BYT-MT ngày 22/7/2021 của Bộ Y tế đảm bảo 
không gây ùn tắc và tạo điều kiện cho đơn vị vận chuyển hàng hóa. 

2. Sở Y tế 
- Căn cứ các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế và đặc biệt 

dựa trên đánh giá tình hình thực tế tại địa phương để hướng dẫn các đơn vị xây 

dựng kế hoạch và phương án phòng chống dịch phù hợp, hiệu quả.  

- Hướng dẫn các đơn vị thực hiện xét nghiệm sàng lọc và định kỳ đối với 

người lao động theo hướng dẫn tại Quyết định 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 
của Bộ Y tế, cụ thể: xét nghiệm sàng lọc hằng tuần ít nhất cho 20% người lao 
động bằng phương pháp RT-PCR mẫu gộp hoặc test kháng nguyên nhanh khi 

đơn vị chưa có ca mắc Covid-19; xét nghiệm ít nhất 50% người lao động khi có 
ca mắc Covid-19. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố 
khẩn trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 
- Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Trung tâm thông tỉnh; 
- Như trên; 
- Lưu: VT, KGVX_S.Hùng. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

Lê Thị Hồng Anh 
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