ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2899 /UBND-KGVX

Sơn La, ngày 10 tháng 9 năm 2021

V/v triển khai Công văn số
892-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố.

Thực hiện Công văn số 892-CV/TU ngày 08/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
uỷ về việc tiếp tục tập trung thực hiện một số nhiệm vụ phòng, chống Covid -19 trên
địa bàn tỉnh (Có Công văn gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh giao:
1. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
- Tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt và tổ chức thực hiện
nghiêm túc, hiệu quả, quyết liệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh
về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đánh giá công tác phòng, chống covid19 tại các cơ quan, đơn vị, các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn; kịp
thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, yếu kém, bảo đảm
theo phương châm mỗi xã, phường, thị trấn thật sự là một "pháo đài", mỗi người
dân thật sự là một "chiến sĩ" và sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh có thể
xảy ra, không để lúng túng, bị động, bất ngờ.
2. Sở Y tế
- Tham mưu trình UBND tỉnh ban hành quy định về các biện pháp phòng,
chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y
tế tại Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 để triển khai thực hiện thống nhất
trên địa bàn tỉnh. Trình UBND tỉnh trước 11h30' ngày 11/9/2021.
- Khẩn trương tăng cường lực lượng cho Phù Yên thực hiện việc xét nghiệm
thần tốc, trên diện rộng tại các vùng nguy cơ cao trên địa bàn huyện Phù Yên để kịp
thời phát hiện, tách F0 ra khỏi cộng đồng (trong đó cần có phương án, xét
nghiệm cụ thể, chi tiết, lộ trình, tiến độ thực hiện đối với từng xã, bản, vận dụng
linh hoạt các phương pháp xét nghiệm).
- Trong thời gian chưa ban hành Quy chế hoạt động, thông báo phân công
nhiệm vụ, thành lập các tiểu ban giúp việc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 tỉnh, giao Sở Y tế là cơ quan đầu mối, tổng hợp danh sách các trường
hợp cách ly tập trung tại các khu tập trung của tỉnh trình Chủ tịch UBND tỉnh
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quyết định và tiếp nhận người lao động của huyện Thuận Châu từ các tỉnh trở về
đưa vào cách ly theo quy định tại Trung đoàn 754 tỉnh để giảm tải cho khu cách
ly tập trung huyện Thuận Châu, bảo đảm an toàn, hiệu quả.
- Tiếp tục triển khai chiến dịch tiêm chủng vaccine theo kế hoạch, an toàn
và hiệu quả; thực hiện ngay việc tiêm vaccine khi được phân bổ; quản lý chặt
chẽ, sử dụng hiệu quả vaccine được phân bổ, bảo đảm công khai, minh bạch,
đúng đối tượng.
4. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND các huyện,
thành phố tham mưu với UBND tỉnh quyết định việc sử dụng nguồn kinh phí
(điều tiết từ các huyện hoặc sử dụng ngân sách tỉnh) để thực hiện hỗ trợ người
lao động của huyện Phù Yên làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh
Bình Dương, Đồng Nai, Long An gặp khó khăn do tình hình dịch covid-19 bằng
các hình thức phù hợp, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, không để trục lợi chính sách.
3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố
- Thành lập và chỉ đạo cấp xã thành lập Trung tâm chỉ huy phòng, chống
dịch trên địa bàn do Chủ tịch Ủy ban nhân dân làm Chỉ huy trưởng theo Công điện
số 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Hoàn thành và báo
cáo UBND tỉnh trước 16h00' ngày 12/9/2021.
- Tăng cường kiểm tra, giám sát, chấn chỉnh việc thực hiện nội quy, quy
chế trong các khu cách ly tập trung, khu điều trị F0 bảo đảm theo đúng chỉ đạo
của Trung ương và của tỉnh; không để lây nhiễm chéo và lây lan ra cộng đồng.
- Đánh giá việc thực hiện mô hình cách ly tại các xã, bản (làm nhà, lán
cách ly cho người lao động trở về địa phương), báo cáo Ban Chỉ đạo và UBND
tỉnh (Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh) trước 11h00 ngày 11/9/2021.
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (B/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (B/c);
- Các PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Như trên;
- Lưu: VT, KGVX.
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