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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 23/02/2021, 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, đơn vị: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ
huy Bộ độ Biên phòng tỉnh; Y tế; Giáo dục và Đào tạo; Tài chính; Văn hóa, Thể
thao và Du lịch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Giao thông vận tải; Thông
tin và Truyền thông; Ngoại vụ; Lao động, Thương binh và Xã hội; Cục Quản lý thị
trường; Bệnh viện đa khoa tỉnh; Bệnh viện Quân Y 6; Trung tâm Kiểm soát bệnh
tật tỉnh; Hội Chữ thập đỏ 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 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 có ý
kiến chỉ đạo như sau:
1. Sở Y tế
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 24/CTBYT ngày 24/11/2020 của Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19; Quyết định số 3088/QĐ-BYT ngày 16/7/2020 của Bộ Y tế về “Bộ
Tiêu chí Bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp”.
- Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid -19 trong
quá trình bầu cử Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Thời gian hoàn
thành trước ngày 25/02/2021.
- Khẩn trương hoàn thiện các điều kiện và được Bộ Y tế công nhận là cơ sở
xét nghiệm khẳng định SARS-CoV-2 đối với Bệnh viện đa khoa tỉnh và Trung tâm
Kiểm soát bệnh tật tỉnh.
- Phối hợp với các đơn vị liên quan bổ sung, hoàn thiện kế hoạch ứng phó với
dịch Covid-19 khi có ca nhiễm trong cộng đồng.
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- Phối hợp với Sở Tài chính xây dựng giá dich vụ xét nghiệm SARS-CoV-2
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Duy trì thường xuyên, liên tục hoạt động đường dây nóng của Sở Y tế (cơ
quan thường trực Ban Chỉ đạo 202 tỉnh) và các số điện thoại phục vụ phòng chống
dịch bệnh do Covid-19: 02123.666.115 - 0904.890.198.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
- Chỉ đạo các đơn vị trường học đảm bảo tuyệt đối an toàn khi học sinh đến trường
và thực hiện tốt khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 với Thông
điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế”
- Phối hợp với Sở Y tế, UBND huyện Thuận Châu kiện toàn vị trí khu cách ly
tập trung và có phương án mở rộng khu cách ly tập trung tại huyện Thuận Châu.
- Thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại các đơn vị
trường học. Báo cáo kết quả thực hiện theo quy định.
3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
Phối hợp với Sở Y tế rà soát và xét nghiện lại đối với các chuyên gia người
nước ngoài đang hoạt động trên địa bàn tỉnh; Thành lập đoàn kiểm tra phòng,
chống dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, các Doanh nghiệp. Báo cáo kết quả
thực hiện theo quy định.
4. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Ngoại vụ và
UBND các huyện có biên giới
- Tiếp tục nắm chắc tình hình ngoại biên; Quản lý chặt chẽ xuất nhập cảnh tại
khu vực biên giới; không để nhập cảnh trái phép, nhập cảnh không đúng đối tượng;
kiểm soát chặt chẽ số người nước ngoài đang làm việc, du lịch tại tỉnh và số người
Việt Nam từ nước ngoài trở về tỉnh. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.
- Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh xây dựng Kế hoạch tăng cường tần xuất
kiểm soát tại khu vực biên giới.
5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Xây dựng kế hoạch đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong công
tác tuyển Quân và giao nhận Quân.
6. Sở Thông tin và Truyền thông
- Tiếp tục tăng cường thời lượng tuyên truyền hàng ngày, hàng tuần để thông
tin đến người dân không được chủ quan, kiên quyết thực hiện nghiêm, triệt để các
quy định về phòng, chống dịch, tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt
khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng, chống dịch Covid-19 với Thông điệp 5K, tăng
cường vận động nhân dân tiếp tục cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone.
- Chỉ đạo các cơ quan báo chí đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về
các biện pháp phòng, chống dịch, đảm bảo thông tin kịp thời, chính xác về tình
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hình dịch bệnh, tránh gây xáo trộn dư luận, hoang mang trong nhân dân, ảnh
hưởng tiêu cực tới sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.
- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức tập huấn về Ứng dụng Tờ khai y tế điện tử
QRCode.
7. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
- Tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo
Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19, các Bộ, Ngành Trung ương, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo 202 tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Duy trì
thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 06/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp, 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.
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;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Chỉ đạo 202 tỉnh;
- 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.
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