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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 

 
  

 Chiều ngày 01/6/2021, 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 

- Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phun khử khẩn toàn bộ khu ký 
túc xá A2 tại Trường Cao đẳng Sơn La để di chuyển công dân từ khu cách ly tập 

trung 754 để tiếp tục áp dụng biện cách ly tập trung. 

- Tổng hợp, rà soát đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid - 19 đợt 2 theo đúng 
quy định tại Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ. Triển khai 

sớm Kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2. 

2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và xã hội các tỉnh nắm chắc tổng số 
lao động đi lao động ngoại tỉnh; Tổng số nhu cầu lao động sẽ về tỉnh trong thời 

gian đang có dịch. 

- Thành lập đoàn kiểm tra phòng, chống dịch Covid-19 ở các khu, cụm công 

nghiệp, các nhà máy, cơ sở sản xuất tập trung. 

- Phối hợp với Sở Y tế xây dựng phương án xét nghiệm tất cả công nhân 

đang làm việc tại các khu, cụm công nghiệp, các nhà máy, cơ sở sản xuất tập trung. 

3. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Chỉ đạo Trường THPT huyện Mai Sơn cho học sinh lớp 12 trở lại trường 
ôn tập thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021. 

- Phối hợp với Sở Y tế kiểm tra toàn bộ công tác đảm bảo phòng, chống dịch 
trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021. 
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4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Phối hợp với Sở Y tế, Trường Cao đẳng Sơn La di chuyển công dân đang 

cách ly tại Trung đoàn 754 sang khu ký túc xá A2 Trường Cao đẳng Sơn La để tiếp 
tục áp dụng các biện pháp cách ly theo quy định và đảm bảo công tác hậu cần tại 
khu cách ly tập trung Trường Cao đẳng Sơn La. 

- Rà soát, tổng hợp đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho lực lượng tham 
gia diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh, kết hợp với diễn tập A3 của Quân khu II. 

5. Công an tỉnh 

- Chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với ngành y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự 

tỉnh, Trường Cao đẳng Sơn La đảm bảo an ninh, trật tự tại khu cách ly. 

- Chỉ đạo Cảnh sát giao thông kiểm soát chặt chẽ các phương tiện giao thông, 

ngăn chặn và xử lý nghiêm hiện tượng xe dù nhất là xe đi từ vùng dịch về. 

- Tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phương tiện vận tải nông sản tiêu thụ. 

6. Sở Tài chính 

Tham mưu cho UBND tỉnh Quyết định trưng tập tài sản khu ký túc xá A2 

Trường Cao đẳng Sơn La làm khu cách ly tập trung của tỉnh. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 

- 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.  

- Triển khai phòng họp trực tuyến từ văn phòng UBND tỉnh với các sở, ngành 
để phục vụ các cuộc họp. 

- Kết nối hệ thống camera giám sát tại khu ký túc xá A2 Trường Cao đẳng Sơn 
La với hệ thống giám sát của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19. 

8. Trường Cao đẳng Sơn La 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế, Công an tỉnh, Bộ CHQS tỉnh và các cơ quan 

chức năng thực hiện tốt công tác đảm bảo tại khu ký túc xá A2 nơi cách ly tập 
trung, tạo điều kiện để các cơ quan chức năng thực hiện nhiệm vụ. 

- Lắp đặt hệ thống camera giám sát tại khu ký túc xá A2 nơi cách ly tập 
trung. Hoàn thành việc lắp đặt camera giám sát tại khu cách ly trước 16h00 ngày 
02/6/2021. 

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

- Khuyến cáo tất cả công dân ngoại tỉnh không có hộ khẩu thường trú tại tỉnh 

Sơn La hạn chế vào tỉnh trong thời gian này, đối với tất cả người đến từ vùng có 
dịch của các địa phương giáp ranh và các ổ dịch tại các tỉnh, thành phố khác trong 

nước khi vào tỉnh phải thực hiện cách ly tập trung 21 ngày và tự trả chi phí trong 
thời gian thực hiện cách ly. 

- Yêu cầu toàn bộ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sử dụng 
điện thoại thông minh phải cài đặt ứng dụng nCoV, Bluezone. Đề nghị người dân 

có sử dụng điện thoại thông minh cài đặt ứng dụng nCoV, Bluezone. 
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- Triển khai thực hiện nghiêm Công văn số 20/CV-BCĐ ngày 29/5/2021 của 
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh về việc tăng cường kiểm soát phòng 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La. 

- Đối với người lái xe và người trên xe tham gia vận chuyển, giao nhận hàng 
hóa, hàng nông sản, nguyên vật liệu sản xuất... Yêu cầu bắt buộc phải có giấy xét 

nghiệm âm tính với Covid-19 của đơn vị có thẩm quyền trong vòng 03 ngày trước 
khi vào tỉnh Sơn La, đồng thời phải khai báo lịch trình di chuyển, thời gian lưu lại 

trên địa bàn tỉnh Sơn La. Các doanh nghiệp liên quan đến hoạt động giao, nhận 
hàng hóa phải chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật nếu khai báo không 

trung thực để dịch bệnh phát sinh từ hoạt động này. 

- Chuẩn bị 01 cơ sở lưu trú trên địa bàn đảm bảo ăn, nghỉ cho người lái xe và 

người trên xe tham gia vận chuyển, giao nhận hàng hóa, hàng nông sản, nguyên vật 
liệu sản xuất... đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác phòng, chống dịch Covid-

19 tại cơ sở trên, đồng thời gửi danh sách cơ sở lưu trú đã trưng dụng về Sở Văn 
hóa, Thể thao và Du lịch để tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

- Đối với khách đến làm việc với tỉnh bố trí ăn, nghỉ tại Nhà khách UBND 
tỉnh hoặc Nhà khách Tỉnh ủy; Đối với khách đến làm việc tại các huyện thì bố trí 

ăn, nghỉ tại Nhà khách UBND các huyện. Trường hợp các huyện không có Nhà 
khách thì trưng dụng 01 cơ sở lưu trú và bố trí ăn nghỉ tại cơ sở lưu trú đó. Yêu cầu 
Nhà khách và cơ sở lưu trú trên phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định.(Giao CDC phối hợp và chỉ đạo Trung tâm y tế các 
huyện, thành phố kiểm soát và thực hiện công tác đảm bảo phòng, chống dịch)  

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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