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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 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

 
  

 Ngày 03/8/2020, 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 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự cuộc họp có Chủ tịch 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh; Lãnh đạo các sở: Tài chính; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; 

lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Bộ độ Biên phòng tỉnh; Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện 

Quân Y 6; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng 

UBND tỉnh; Báo Sơn La, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Trung tâm Thông tin. 

 Sau khi nghe Sở Y tế (cơ quan thường trực) Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

cấp tỉnh báo cáo tình hình kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Sơn La; 

Ý kiến tham gia của Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, 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 

 - Thường xuyên cập nhật diễn biến tình hình dịch bệnh và cập nhật các đề 

xuất kiến nghị của Ban Chỉ đạo các huyện, thành phố báo cáo Ban Chỉ Đạo phòng 

chống dịch Covid-19 tỉnh kịp thời; Cập nhật và báo cáo thường xuyên các trường 

hợp đi từ Đà Nẵng về có biểu hiện ho, sốt... đã được xét nghiệm có kết quả âm tính. 

 - Duy trì hoạt động đường dây nóng của cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 

(Sở Y tế) và các số điện thoại phục vụ phòng chống dịch bệnh do Covid-19: 

02123.666.115; 0904.890.198. 

   - Khẩn trương thực hiện việc mua sắm bổ sung trang thiết bị, vật tư y tế phục 

vụ công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 tại Bệnh viện đa khoa tỉnh theo đúng quy 

định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước Trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch 

cấp tỉnh về việc mua sắm trang thiết bị phòng chống dịch Covid-19. 

 - Thành lập tổ công tác thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 do Giám đốc 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm tổ trưởng, Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa 
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tỉnh làm tổ phó, viên chức của Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh 

tật tỉnh, Bệnh viện Quân Y 6 làm thành viên. 

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thành lập tổ công tác phản ứng 

nhanh với dịch Covid-19 sẵn sàng ứng phó với các tình huống xảy ra trước, trong 

và sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020. 

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo  

 Phối hợp với ngành y tế đảm bảo an toàn phòng, chống dịch trong kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông năm 2020. 

 3. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh thống nhất với Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh xe 
máy, đèn, quạt ... từ nguồn ủng hộ của cuộc vận động "Toàn dân ủng hộ phòng, 

chống dịch Covid-19". 

 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, đoàn thể tỉnh; 
- CVP UBND tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Văn phòng Tỉnh ủy; 
- Lưu: VT, KGVX_Hùng.      

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 
Lê Thị Hồng Anh 
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