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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 

 
  

 Ngày 05/8/2020, 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 Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19. Tham dự cuộc họp 

có lãnh đạo các sở: Tài chính; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo: Bộ Chỉ huy Bộ độ 

Biên phòng tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Bệnh viện đa 

khoa tỉnh; Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; lãnh đạo các trường: Đại học Tây Bắc, 

Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng Y tế; 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 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 

   - Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để 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. 

 - Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp với Bệnh viện đa khao 

tỉnh, xây dựng Kế hoạch triển khai nhiệm vụ của Tổ lấy mẫu, xét nghiệm phát hiện 

SARS-CoV-2 theo Quyết định số 17/QĐ-BCĐ ngày 04/8/2020 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

 - Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng Kế hoạch triển khai 

nhiệm vụ của Tổ phản ứng nhanh với dịch Covid -19 đảm bảo cho kỳ thi tốt nghiệp 

trung học phổ thông năm 2020 theo Quyết định số 16/QĐ-BCĐ ngày 04/8/2020 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

 - Xây dựng phương án phòng, chống dịch trong tình hình mới theo từng cấp độ. 
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 - Phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn thủ tục thanh toán đối với người phục vụ 

trong khu vực cách ly tại các trường: Đại học Tây Bắc, Cao đẳng Sơn La, Cao đẳng Y 

tế. Chịu trách nhiệm về việc đề xuất chế độ thanh toán đối với người phục vụ trong khu 

vực cách ly. 

 - Kiểm tra và hoàn thiện đơn vị thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 đặt tại 

Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Sơn La (cơ sở 2). 

 - Kiển tra các điều kiện cần thiết tại Bệnh viện Quân Y6 để thu dung, cách ly 

điều trị bệnh nhân Covid-19. 

 2. Sở Giáo dục và Đào tạo  

 - Xây dựng văn bản quy định rõ thời gian thí sinh đến các điểm thi để được 

kiểm tra y tế ... trước khi vào phòng thi. 

 - Đảm bảo an toàn tuyệt đối về công tác phòng, chống dịch trong kỳ thi tốt 

nghiệp trung học phổ thông năm 2020. 

 3. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh 

 Xây dựng kế hoạch kiểm soát tất cả các trường hợp nhập cảnh trên các tuyến biên 

giới; kiểm soát chặt chẽ các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở. 

 4. Về giải quyết khó khăn, vướng mắc trong việc chi trả chế độ phụ cấp cho 

người phục vụ tại khu cách ly tập trung Ký túc xá các trường Đại học, Cao đẳng 

cách ly Lưu học sinh Lào đang theo học tại tỉnh: Yêu cầu các trường thống kê chi 

tiết danh sách và nhiệm vụ cụ thể đối với người phục vụ trong khu vực cách ly; 

thống nhất chế độ chi trả theo đúng 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. 

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; 

- Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn; 

- 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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