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

 
  

 Chiều ngày 15/6/2021, 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: Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giao 
thông vận tải, Công an tỉnh; Lãnh đạo UBND thành phố; Giám đốc: Bệnh viện đa 

khoa tỉnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; Lãnh đạo và chuyên viên 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 Kế hoạch tiêm bổ sung vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 năm 

2021 trên địa bàn tỉnh Sơn La. Xong trước 9h00 ngày 16/6/2021. 
- Thành lập đội tư vấn xử trí tai biến sau tiêm vắc xin phòng Covid-19 để chỉ 

đạo các huyện xử trí kịp thời khi có tai biến xảy ra. 
- Phối hợp với Sở Y tế các tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh đang có 

dịch, có công dân của tỉnh Sơn La đã hoàn thành cách ly y tế tại các cơ sở điều trị, 

cơ sở cách ly y tế tập trung để bổ sung danh sách vào Kế hoạch đón công dân từ 
các tỉnh đang có dịch về tỉnh. Danh sách gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội để tổng hợp chung. 
2. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội 

- Tiếp tục khâu nối, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các 
tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh đang có dịch có công dân của tỉnh Sơn La 

đang tạm trú tại các tỉnh có nguyện vọng được trở về địa phương; thống nhất địa 
điểm và thời gian đón công dân trở về tỉnh. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành: Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế; 
Công an tỉnh xây dựng Kế hoạch đón và tiếp nhận công dân đang lưu trú tại các 

tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh và các tỉnh đang có dịch, có nguyện vọng trở về tỉnh 
Sơn La (bao gồm công dân có nguyện vọng trở về; Công dân đã hoàn thành cách 

ly y tế tại các cơ sở điều trị, cơ sở cách ly y tế tập trung)  
- Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh thành lập Tổ 

công tác đón và tiếp nhận công dân tại các tỉnh đang có dịch trở về tỉnh Sơn La. 

- Thực hiện phân loại đối tượng được hưởng chế độ chính sách theo quy định đối 
với tất cả các công dân được đón về từ vùng có dịch để đề xuất phương án hỗ trợ kịp thời. 
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3. Sở Giao thông vận tải 
- Lập danh sách số lượng lái xe tham gia đón công dân từ các tỉnh đang có 

dịch về tỉnh, gửi về Sở Y tế để bổ xung đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19. 
- Chỉ đạo các nhà xe lắp vách ngăn giữa lái xe với hành khách đi trên xe. 
4. Sở Tài chính 

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí và hướng dẫn sử dụng kinh phí để bảo 
đảm hoạt động đón và tiếp nhận công dân trở về từ các tỉnh có dịch theo quy định. 

- Hướng dẫn UBND các huyện, thành phố hoàn thiện các thủ tục trưng dụng tài 
sản để sử dụng làm khu cách ly tập trung. 

5. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 
- Thực hiện phân loại tất cả công dân từ các tỉnh đang có dịch từ khi đón lên 

xe và chuyển giao cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố. 
- Tiến hành lấy mẫu xét nghiệm ngay đối với công dân được đón về tỉnh để có 

phương án phòng, chống dịch phù hợp. 
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 
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. 

- Xây dựng Kế hoạch đón, tiếp nhận, cách ly đối với tất cả công dân được 
đón về từ các tỉnh đang có dịch thuộc phạm vi quản lý. Ký cam kết thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch đối với  tất cả công dân áp dụng biện 
pháp cách ly tại nhà. 

 - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện/thành phố thực hiện  nghiêm 
Công văn số 24/CV-BCĐ ngày 03/6/2021 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 tỉnh về việc tiếp nhận các trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 được 
điều trị khỏi trở về địa phương. 

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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