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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 26/5/2021, 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 Thường trực Ban Chỉ đạo 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); lãnh đạo 

UBND thành phố, Văn phòng UBND tỉnh; 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. Sở Y tế 

- Hoàn thiện dự thảo Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid - 19 đợt 2 theo 

đúng đối tượng quy định tại khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

26/02/2021 của Chính phủ trình Ban cán sự Đảng UBND tỉnh cho ý kiến về nội 

dung tiêm phòng Covid - 19 đợt 2 năm 2021. 

- Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh hướng dẫn chi tiết đến Ban Chỉ  đạo 

các cấp việc xác định người đi từ vùng có dịch về tỉnh. Những trường hợp nào thuộc 

diện phải cách ly y tế; cách ly tập trung; cách ly tại nhà;  tự theo dõi sức khỏe đảm bảo 

thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch theo quy định. 

- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân; các cơ sở kinh doanh dược 

trên địa bàn quản lý thực hiện nghiêm việc ghi lại thông tin cá nhân đối với người 

bệnh, người mua thuốc và phải khai báo ngay với cơ quan y tế gần nhất đối với tất 

cả các trường hợp có biểu hiện sốt, ho... Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Y tế 

trước 16h00 hằng ngày. 

- Hoàn thiện thủ tục trình cấp có thẩm quyền quyết định việc phân bổ  50 máy 

thở Vsmart VFS – 410 và 10 máy thở Vsmart VFS – 510 do Tập đoàn Vingroup hỗ 

trợ cho tỉnh Sơn La. 
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- Hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh bàn giao các hạng mục công trình Dự 

án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Sơn La cho Bệnh viện đa khoa tỉnh 

quản lý, sử dụng theo quy định. 

2. Sở Công Thương 

- Chủ trì, phối hợp với các sở: Giao thông vận tải, Y tế, Công an tỉnh, 

UBND các huyện, thành phố để khẩn trương xây dựng Kế hoạch vận chuyển, lưu 

thông, tiêu thụ hàng hóa, nông sản giữa các vùng có dịch và các địa phương khác 

bảo đảm an toàn phòng, chống dịch không làm đình trệ, ách tắc hoạt động sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

- Đề xuất đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 năm 2021 gửi Sở Y tế 

tổng hợp. 

3. Sở Giao thông vận tải 

- Chỉ đạo các đơn vị vận tải tạm dừng vận tải hành khách từ Sơn La về Hà Nội 

và ngược lại bắt đầu từ 00 giờ 00 ngày 26/5/2021 cho đến khi có thông báo mới. Hạn 

chế tối đa việc di chuyển từ địa bàn này sang địa bàn khác . 

- Xây dựng phương án huy động phương tiện vận chuyển công dân của tỉnh 

Sơn La từ vùng dịch về tỉnh (nếu có). 

4. Sở Ngoại vụ 

- Khâu nối thông tin tới 09 tỉnh nước Bạn Lào thống nhất thời gian, đảm bảo 

các điều kiện lễ tân và tổ chức chuyển trao hỗ trợ của tỉnh Sơn La cho 09 tỉnh nước 

CHDCND Lào tại cửa khẩu Chiềng Khương, huyện Sông Mã. 

- Phối hợp với Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chuyển trao hỗ 

trợ của tỉnh Sơn La cho 09 tỉnh nước CHDCND Lào. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông 

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí 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. 

- Chỉ đạo phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Truyền thông - Văn hóa các 

huyện, thành phố tăng thời lượng tuyên truyền qua các loa phát thanh xã, bản.  

 6. 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 
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tỉnh, Ban Chỉ đạo 927 tỉnh và các văn bản có liên quan khác về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. 

- Tuyên truyền vận động thân nhân, bạn bè, đồng nghiệp ,… là công dân, 

người lao động ngoại tỉnh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Sơn La không vào 

tỉnh trong thời gian này, khi vào tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và tự 

trả chi phí trong thời gian thực hiện cách ly. 

- Rà soát các đối tượng cần phải tiêm vắc xin phòng Covid-19  theo quy định 

tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ gửi về Sở Y tế tổng 

hợp trước 17h00 ngày 27/5/2021. 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm Công văn số 1492/UBND-KGVX ngày 25/5/2021 

của UBND tỉnh về việc bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công nghiệp. 

- Các chốt kiểm soát phòng, chống dịch kiểm soát chặt chẽ tất cả người và 

phương tiện, thực hiện rà soát, phân loại, để áp dụng các biện pháp y tế phòng dịch 
phù hợp.  

- Yêu cầu các công dân từ ngoại tỉnh trước khi vào địa bàn Sơn La phải 

thông báo với chính quyền cấp xã/phường/thị trấn (nơi đến) để có phương án phân 

loại, quản lý theo qui định phòng, chống dịch của địa phương.  Trường hợp tại địa 

phương có nhiều công dân trở về thì phối hợp với Sở Giao thông vận tải bố trí 

phương tiện đưa về địa phương 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 384 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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