ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 54 /UBND-KGVX

Sơn La, ngày 06 tháng 01 năm 2022

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v thực hiện Kết luận số 425-KL/TU
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Kết luận số 425-KL/TU ngày 30/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy tại Hội nghị đánh giá công tác phòng, chống dịch Covid-19 năm 2021; triển khai
nhiệm vụ công tác phòng, chống dịch năm 2022. Chủ tịch UBND tỉnh giao:
1. Sở Y tế
- Xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 của năm 2022. Tập trung rà soát, đánh giá công tác phòng, chống dịch;
theo dõi sát diễn biến dịch để nâng mức độ dịch và có biện pháp phòng, chống dịch
hiệu quả, kịp thời; tăng cường năng lực hệ thống y tế các cấp để điều tra, truy vết,
xét nghiệm, cách ly, điều trị từ sớm, từ xa, ngay từ cơ sở; chuẩn bị sẵn sàng, đầy đủ
nhân lực, các trang thiết bị, sinh phẩm, vật tư y tế ứng phó kịp thời với các tình
huống dịch xảy ra trên địa bàn theo từng cấp độ. Kịp thời đánh giá, cập nhật cấp độ
dịch theo ngày để điều chỉnh, bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn
phù hợp và theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh.
- Tăng cường công tác bồi dưỡng, tập huấn, nâng cao trình độ chuyên
môn, nghiệp vụ y tế nhằm nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm, điều trị ban
đầu, điều trị sớm các trường hợp F0 tại cơ sở y tế, tại nhà.
- Chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thành phố triển khai thực hiện hiệu quả
công tác điều trị bệnh nhân F0, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, trong
đó, lấy huyện Mai Sơn làm điểm để làm cơ sở nhân rộng ra các địa bàn khác.
- Nghiên cứu, đề xuất cơ chế, chính sách hỗ trợ cho nhân viên y tế nghỉ hưu, cơ
sở y tế tư nhân,… tham gia công tác chăm sóc, hỗ trợ điều trị người nhiễm Covid-19.
2. Sở Tài chính
- Tiếp tục xây dựng và thực hiện các kế hoạch huy động, phân bổ và sử
dụng các nguồn lực của Nhà nước và của xã hội cho công tác phòng, chống dịch
Covid-19 theo quy định, kịp thời, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp, hạn chế
tối đa tình trạng thất thoát, lãng phí.
- Phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác
kiểm tra, giám sát việc mua sắm vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế; việc thực hiện
các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn toàn tỉnh; kiên quyết xử lý nghiêm các
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trường hợp vi phạm; rà soát, bổ sung và kịp thời hỗ trợ cho các đối tượng cần hỗ
trợ do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đảm bảo kịp thời, đúng quy định.
3. Sở Công Thương
Thường xuyên rà soát các khu, cụm công nghiệp, các nhà máy lớn để đảm
bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, có giải pháp hỗ trợ để đảm bảo sản
xuất và lưu thông hàng hóa.
4. Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
- Đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo đúng kế hoạch, đối
tượng; xác định rõ trách nhiệm và có biện pháp xử lý đối với các cá nhân và tập
thể khi không hoàn thành nhiệm vụ; tiến hành “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà
từng người”, tổ chức các tổ lưu động để vận động người dân và tiến hành tiêm
vắc xin. Xem xét biện pháp, chế tài xử lý với những người không chịu tiêm vắc
xin (trừ người chống chỉ định tiêm); hằng ngày cập nhật dữ liệu tiêm chủng của
tỉnh, các huyện, thành phố vào hệ thống dữ liệu tiêm chủng quốc gia đảm bảo
kịp thời và chính xác.
- Tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội, vui xuân, đón Tết, sinh hoạt
tôn giáo, đám cưới, đám tang… đảm bảo tối đa không tập trung đông người và
thực hiện nghiêm 5K theo đúng quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
Không tổ chức các hoạt động tập trung đông người, nhất là vào dịp tết Dương
lịch, tết Nguyên đán; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm.
- Tăng cường tuyên truyền sâu rộng tới toàn thể cán bộ, đoàn viên, hội
viên và nhân dân tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19, khai báo y tế theo đúng quy định. Kịp thời biểu dương, khích lệ, động
viên, khen thưởng các tấm gương tốt, điển hình, cách làm hay, tạo sự đồng
thuận, thống nhất trong toàn xã hội; kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các vi
phạm quy định phòng, chống dịch; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định
về phòng, chống dịch và các tổ chức, cá nhân chủ quan, lơ là trong thực hiện
nhiệm vụ phòng, chống dịch.
- Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Tiếp tục kêu gọi tinh
thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau, tham gia tích cực vào công tác
phòng, chống dịch.
Yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố khẩn trương
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các đồng chí PCT UBND tỉnh;
- Như trên;
- CVP UBND tỉnh;
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX_S.Hùng.
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