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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Tráng Thị Xuân - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó 

Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
Covid-19 tỉnh, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh  

 
  

 Sáng ngày 25/7/2021, đồng chí Tráng Thị Xuân - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh 
uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19 tỉnh tổ chức cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. 

Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các sở, ngành thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch Covid-19 tỉnh; 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 Tráng Thị Xuân - Ủy viên Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19 tỉnh kết luận như sau: 

 1. Kể từ 12h00' ngày 26/7/2021 cho đến khi có thông báo mới 

 Tạm dừng các hoạt động: Nhà hàng, quán ăn (quán ăn sáng, quán beer, quán 

ăn vặt và các quán ăn, quán nước vỉa hè, quán cafe, quán giải khát...; nhà hàng, nhà 
hàng tiệc cưới, nhà hàng khách sạn, trạm dừng nghỉ dọc quốc lộ  … khuyến khích 

hình thức đặt hàng và vận chuyển hàng đến nhà); khu vui chơi, giải trí ; các địa điểm 
tập luyện thể dục, thể thao theo hình thức tập trung đông người (bida, gym, yoga, 
bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ, bể bơi, thể dục thẩm mỹ...) trên địa bàn toàn tỉnh. 

 2. Sở Y tế 

 - Tổ chức tập huấn, đề xuất phương án hỗ trợ, các điệu kiện cần thiết để 40 

viên chức ngành y tế tỉnh Sơn La (Bác sỹ, Y sỹ, Điều dưỡng, Kỹ thuật viên)  hỗ trợ 
công tác chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam.  

 - Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu bệnh phẩm, xét nghiệm 
SARS-CoV-2 cho tất cả các trường hợp có nguy cơ cao mắc Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

 - Chỉ đạo Bệnh viện đa khoa Thảo Nguyên huyện Mộc Châu; Bệnh viện đa 
khoa huyện Phù Yên triển khai xét nghiệm tại Trạm kiểm soát phòng, chống dịch 

huyện Vân Hồ, huyện Phù Yên, bắt đầu từ 7h30' ngày 26/7/2021. 

 - Ban hành Kế hoạch xét nghiệm SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh Sơn La.  

 3. 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, 
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ngành Trung ương, Thường trực, Ban Thường vụ tỉnh ủy, Chỉ thị số 24/CT-UBND 
ngày 24/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản có liên quan khác về công tác phòng, 
chống dịch Covid-19. 

 Trên đây là Kết luận của đồng chí Tráng Thị Xuân - Uỷ viên Ban Thường vụ 

Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 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 phòng, chống dịch Covid-19 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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