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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 Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

 
  

 Sáng ngày 19/5/2021, đồng chí Phạm Văn Thủy - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh tổ chức 
cuộc họp trực tuyến 03 cấp về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự cuộc 

họp có lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (BCĐ 927); Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 các huyện, thành phố và các xã, phường, thị 
trấn; Phóng viên các cơ quan báo, đài đóng trên địa bàn tỉnh. 

Sau khi nghe Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid -19 
tỉnh báo cáo tình hình kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; Ý kiến tham gia của các 

đại biểu tham dự họp, 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, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ 
tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, các Bộ, 

ngành Trung ương, Thường trực Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chủ tịch UBND 
tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh và các văn bản có liên quan khác về 
công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- UBND các huyện, thành phố quản lý số lượng người dân có trên địa bàn, 
tuyệt đối không để tình trạng người dân vào địa bàn quản lý không được kiểm soát; 

đảm bảo tất cả người dân vào địa bàn phải được khai báo y tế, cập nhật thông tin 
lịch sử đi lại và lộ trình dự kiến để sẵn sàng truy vết khi cần thiết. Xử lý nghiêm 

theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm.  

- Chỉ đạo các xã, phường, thị trấn, ... quán triệt và yêu cầu các chủ hộ gia 

đình, người dân trên địa bàn quản lý ký cam kết, thường xuyên báo cáo biến động 
về nhân khẩu và chịu trách nhiệm trong việc thực hiện các quy định phòng, chống 

dịch. Sau khi ký cam kết, nếu vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm Công văn số 953/SYT-NVYD ngày 10/5/2021 

của Sở Y tế về việc nâng mức cảnh báo chống dịch Covid-19 cao nhất tại các cơ sở 
KCB và bảo đảm chất lượng xét nghiệm SARS-CoV-2; Công văn số 1033/SYT-

NVYD ngày 18/5/2021 của Sở Y tế về việc thực hiện báo cáo phòng, chống dịch 
Covid-19 đối với các cơ sở y, dược tư nhân. 
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- Khẩn trương triển khai thực hiện Công văn số 543/STTTT-TTBCXB ngày 
13/5/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn triển khai áp dụng 

các giải pháp công nghệ trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Thực hiện nghiêm phương châm 4 tại chỗ trong phòng, chống dịch; đặc biệt 
cần chủ động, sâu sát, sáng tạo, phát huy trách nhiệm của chính quyền địa phương các 

cấp với sự hỗ trợ của các sở, ngành của tỉnh, nhất là của ngành Y tế. 

- Ban Chỉ đạo cấp huyện/thành phố kiện toàn nhân sự, hoàn thiện qui chế hoạt 

động, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, báo cáo kết quả thực hiện về 
Sở Y tế trước ngày 31/5/2021. Chủ động công khai số điện thoại đường dây nóng để 

người dân dễ dàng tiếp cận, phản ánh thông tin. Cung cấp số điện thoại của Trưởng 
ban và số điện thoại đường dây nóng cho Ban Chỉ đạo 927 tỉnh qua Sở Y tế (Cơ quan 

thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh) trước ngày 22/5/2021. 

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống 

dịch, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch bệnh, tránh gây xáo 
trộn dư luận, hoang mang trong nhân dân, ảnh hưởng tiêu cực tới sự phát triển kinh 

tế - xã hội của tỉnh; phối hợp với các ban, ngành, địa phương thường xuyên tuyên 
truyền khuyến khích nhân dân giám sát, phát hiện người từ vùng dịch về nơi cư trú 

trên địa bàn mà không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực. 

 2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội các tỉnh thống kê số lao 

động của tỉnh đi lao động ngoại tỉnh có nhu cầu về tỉnh và số lao động ngoại tỉnh 
đã về tỉnh. Báo cáo gửi về Sở Y tế (Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo 927 tỉnh) 

trước 15h00 hằng ngày. 

 3. Văn phòng UBND tỉnh 

 Phối hợp với Ban Quản lý tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

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. 

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

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (Để báo cáo); 
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh (Để báo cáo); 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ; 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Ban Chỉ đạo 927 tỉnh; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Văn phòng UBND tỉnh; 
- Các cơ quan báo chí TW 
  đóng trên địa bàn tỉnh; 
- Báo Sơn La, Đài PT-TH tỉnh; 
- Trung Tâm thông tin tỉnh; 
- Lưu: VT, KGVX_S.Hùng.      

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 
 

 
 

 
 
 

Lê Thị Hồng Anh 
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