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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Tỉnh ủy viên, 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 tỉnh, tại cuộc họp về chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh, sinh viên 
Lào trở lại học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Sơn La 

 

 Ngày 07/5/2020, đồng chí Phạm Văn Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh tổ 

chức  cuộc họp về chuẩn bị các điều kiện để đón học sinh, sinh viên Lào trở lại học 

tập tại các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh Sơn La. Tham dự cuộc họp có 

thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh; Các trường Đại học, 

Cao đẳng đóng trên địa bàn; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng UBND tỉnh; Báo Sơn 

La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh. 

 Sau khi nghe Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo; Ý kiến 

tham gia của các thành viên Ban Chỉ đạo tham dự hội nghị đồng chí Phạm Văn 

Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh kết luận như sau: 

 1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố  

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn hiệu quả dịch bệnh xâm nhập 

từ bên ngoài để có thể nới lỏng được ở bên trong nhằm thực hiện mục tiêu kép là 
vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa bảo đảm phát triển kinh tế-xã hội, luôn đề cao 

cảnh giác, chủ động, sẵn sàng ứng phó kịp thời với mọi tình huống. 

 - Tiếp tục duy trì công tác phòng chống dịch bệnh, thường xuyên kiểm tra 
các hoạt động dịch vụ lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn về việc thực hiện đầy đủ các 

yêu cầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định của Chính phủ 
và hướng dẫn của Bộ Y tế. 

- UBND các huyện, thành phố khẩn trương báo cáo những khó khăn, vướng 
mắc trong quá trình triển khai thực hiện việc hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết 
định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ. 

2. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục không bắt buộc học sinh đeo khẩu trang trong 

lớp học, giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay. Định kỳ mở cửa sổ, cửa chính 
để thông thoáng khí. Tăng cường các biện pháp lau khử khuẩn bề mặt, vệ sinh 

phòng, lớp học, nhà vệ sinh; không bắt buộc thực hiện giãn cách trong lớp học. 
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- Dừng việc dạy và học trực tuyến để tập trung cho việc xây dựng chương 
trình, kế hoạch dạy và học đảm bảo đúng quy định khung chương trình của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo; tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho học 
sinh cuối cấp (lớp 9, lớp 12). Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi năm 2020 
đạt kết quả tốt. 

- Tập chung công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 tại các trường học, khuyến cáo học sinh đeo khẩu trang trên các phương 

tiện giao thông công cộng, nơi công cộng, giờ ra chơi, bên ngoài các trường học, 
giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay và tránh tiếp xúc với các bạn lớp khác 

để tránh lây nhiễm.   

3. Sở Y tế  

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các trường đại học, cao 
đẳng, trung cấp xây dựng Kế hoạch tổ chức cách ly y tế tập trung đối với học sinh, 

sinh viên Lào các trường Đại học, Cao đẳng chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh để 
phòng chống dịch Covid-19 theo quy định (khi Chính phủ cho phép nhập cảnh) 

- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch điều chuyển tài sản, thiết bị y tế 
đã mua sắm để phục vụ phòng chống dịch bệnh về các đơn vị y tế để khai thác, sử dụng. 

- Kiểm tra các điều kiện cần thiết để triển khai xét nghiệm Covid-19 bằng 
máy xét nghiệm PCR bán tự động tại Bệnh viện đa khoa tỉnh, báo cáo UBND tỉnh 
tình trạng máy, tham mưu với UBND tỉnh để đề xuất với cơ quan có thẩm quyền 

công nhận máy xét nghiệm điều kiện, tiêu chuẩn để tỉnh chủ động tổ chức xét 
nghiệm cho đối tượng nghi nhiễm dịch bệnh trên địa bàn. 

4. Các sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài chính; UBND các huyện, 
thành phố thực hiện nghiêm túc, khẩn trương, kịp thời, bảo đảm công khai, minh 

bạch, đúng đối tượng các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 
theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 

15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch số 105/KH-
UBND ngày 28/4/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-

CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do 
đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La; Quyết định số 883/QĐ-UBND ngày 

29/4/2020 về việc ban hành quyết định hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội đang 
hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 
số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ; Quyết định số 884/QĐ-UBND ngày 

29/4/2020 về việc phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng 
đang hưởng trợ cấp hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 

số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. 

5. Bộ Chỉ Bộ đội Biên phòng  tỉnh tiếp tục kiểm soát chặt chẽ các cửa khẩu, 

đường mòn lối mở; nắm chắc tình hình, thời gian mở cửa biên giới (Việt –Lào); 
Phối hợp với các sở: Y tế, Giao thông vận tải, Ngoại vụ; các trường Đại học, Cao 

đẳng, Trung cấp chuẩn bị đón lưu học sinh Lào đến học tập tại tỉnh và tiến hành khai 
báo y tế; đo thân nhiệt; tiến hành phân luồng, khám sàng lọc để thực hiện việc cách 

ly; phương tiện vận chuyển phải thực hiện vệ sinh, khử khuẩn theo quy định. 



3 
 

 
 

6. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh đảm bảo nhân lực, an ninh trật tự 
tại khu vực cách ly của các trường đại học, cao đẳng, trung cấp đóng trên địa bàn 

(khi có yêu cầu). 

7. Sở Ngoại vụ nắm chắc tình hình dịch bệnh tại nước bạn Lào; Thông báo 
đến các tỉnh có lưu học sinh Lào đang học tập tại các trường Đại học, Cao đẳng, 

Trung cấp trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện cách ly người nhập cảnh từ quốc gia, 
vùng lãnh thổ có dịch Covid-19 theo Công văn số 1338/CV-BCĐ ngày 17/3/2020 

của Ban Chỉ đạo Quốc gia. Phối hợp với các Trường đại học, Cao đẳng, Trung cấp 
trao đổi với nước bạn Lào để tập trung, đón lưu học sinh Lào sang học tập (khi có 

chủ trương nhập cảnh của cấp có thẩm quyền) . 

Trên đây là Kết luận của đồng chí Phạm Văn Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. 

UBND tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 
- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 
- Các PCT UBND tỉnh; 
- Các sở, ban, ngành; 
- Ban chỉ đạo 202; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Lưu: VT, KGVX_Hùng.      

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 
Lê Thị Hồng Anh 
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