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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Sơn La, ngày 28 tháng 4 năm 2021

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
Chiều ngày 27/4/2021, 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 thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm
đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra (BCĐ 384); lãnh đạo
UBND thành phố, Văn phòng UBND tỉnh; Phóng viên Báo Sơn La, Đài Phát thanh
- Truyền hình 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 có ý
kiến chỉ đạo như sau:
1. Sở Y tế
- Chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành; UBND các huyện , thành phố thực
hiện nghiêm các chỉ đạo, quy định trong công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo
đảm tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung đông người, rà soát các
phương án, kịch bản đáp ứng phòng, chống dịch bệnh, thực hiện phương châm 4
tại chỗ khi dịch bệnh xảy ra; chủ động giám sát, phát hiện các tác nhân gây bệnh và
xử lý kịp thời các ổ dịch phát sinh, không để dịch bệnh bùng phát.
- Cập nhật phác đồ điều trị, dự trữ thuốc, vật tư, thiết bị y tế chuẩn bị sẵn sàng
tiếp nhận, điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19.
- Chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh duy trì tổ chức, thực hiện nghiêm các quy
trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng; đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn
trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện.
- Thành lập các đoàn kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch Covid19 và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 tại các huyện, thành phố.
- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19 theo đúng kế hoạch của tỉnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Bổ sung đối
tượng tiêm vắc xin phòng Covid - 19 đợt 1 theo đúng đối tượng quy định tại
khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ.
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- Duy trì thường xuyên, liên tục hoạt động đường dây nóng của Sở Y tế (cơ
quan thường trực Ban Chỉ đạo 384 tỉnh) và các số điện thoại phục vụ phòng chống
dịch bệnh do Covid-19: 02123.666.115 - 0904.890.198.
2. 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 các trường hợp vi phạm.
3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
Rà soát, kiểm tra, chuẩn bị đầy đủ phương tiện, nhân lực để khởi động lại
các điểm cách ly y tế tập trung.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Tổ chức hướng dẫn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trong triển khai các hoạt động văn hóa trên địa bàn tỉnh trong dịp
nghỉ lễ 30/4-01/5 theo chỉ đạo tại Công văn số 1343/BVHTTDL-VHCS ngày
26/4/2021 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Các cơ sở lưu trú du lịch trên từng địa bàn phải đăng ký và tự đánh giá an
toàn Covid-19 để kết nối với hệ thống an toàn Covid-19 quốc gia theo hướng dẫn
của Bộ VHTT&DL. Chỉ tổ chức đón khách khi đảm bảo các biện pháp phòng
chống dịch theo hướng dẫn của ngành y tế.
5. Sở Thông tin và Truyền thông
Chỉ đạo các đơn vị truyền thông đóng trên địa bàn tăng cường công tác
tuyên truyền để mọi người dân thể hiện ý thức, tinh thần trách nhiệm, thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến nghị của Bộ Y tế
với Thông điệp "5K + Vắc xin" để đón kỳ nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2021 vui
tươi, lành mạnh, an toàn, góp phần vào sự thành công các sự kiện trọng đại của đất
nước trong năm 2021. Tăng cường vận động nhân dân tiếp tục cài đặt và sử dụng
các ứng dụng khai báo y tế nCoV, Bluezone...
Chỉ đạo các đơn vị truyền thông mở chuyên mục riêng, phát bằng tiếng dân
tộc để tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh.
6. Sở Giáo dục và Đào tạo; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
- Chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo, giáo dục nghề nghiệp đóng trên địa
bàn, đảm bảo an toàn đối với Lưu học sinh Lào đang theo học trong dịp nghỉ Lễ
30/4 và 01/5/2021.
- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Y tế xây dựng phương án
phòng, chống dịch và tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp phổ thông trung học trên địa
bàn, bảo đảm an toàn.
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7. Sở Giao Thông vận tải
- Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại bến
xe, phương tiện giao thông công cộng, yêu cầu chủ phương tiện phải cam kết và
chịu trách nhiệm đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch khi hoạt động
kinh doanh vận tải.
- Yêu cầu hành khách và lái xe phải đeo khẩu trang, khai báo y tế, có dung dịch
sát khuẩn để sát khuẩn tay; lập danh sách hành khách (họ tên, địa chỉ, số điện thoại
liên hệ) đối với hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh; sắp xếp, bố trí hành khách
ngồi giãn cách trên xe. Trước 16h00 hằng ngày tổng hợp báo cáo số lượng hành
khách về Sở Y tế (Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 384 tỉnh) theo quy định.
8. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố
- Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm nội dung Công điện số 541/CĐ-TTg
ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 nâng cao trách nhiệm và ý thức của các cá nhân, các cấp, các
ngành, đơn vị, trách nhiệm của người đứng đầu các đơn vị trong công tác phòng,
chống dịch bệnh.
- Huy động sự vào cuộc của các cấp, các sở, ngành, đơn vị, tiếp tục tăng
cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu,
thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra
với phương châm “Phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị
hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”.
- Tăng cường công tác truyền thông, sử dụng các hình thức truyền thông phù
hợp, hiệu quả (các phương tiện thông tin đại chúng) nhằm nâng cao nhận thức của
toàn thể người dân, cộng đồng triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, thực
hiện 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế không để dịch bệnh lây lan và bùng phát trên
địa bàn tỉnh trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 01/5/2021.
- Khuyến cáo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị
không thực hiện các hoạt động thăm thân, thăm quan, du lịch ngoại tỉnh; Trường hợp đi
ngoại tỉnh về phải báo cáo với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch nơi cư trú và thực thiện
nghiêm công tác khai báo y tế.
- Không tổ chức các sự kiện, hoạt động tập trung đông người; trường hợp
cần thiết phải tổ chức thì cơ quan, đơn vị chủ trì tổ chức sự kiện phải báo cáo Ban
Chỉ đạo 384 tỉnh và chịu trách nhiệm trước pháp luật về thực hiện nghiêm các yêu
cầu, điều kiện quy định về bảo đảm an toàn phòng, chống dịch.
- Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc

tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện
giao thông công cộng.
- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch trong phạm vi và trên địa bàn quản lý, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học,
cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe...; xử lý nghiêm các tổ
chức, cá nhân vi phạm phòng, chống dịch.
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- Tiếp tục rà soát, chuẩn bị các điều kiện cần thiết tại các khu cách ly tập
trung để thực hiện cách ly (cơ sở vật chất, phương tiện phục vụ công tác, trang
thiết bị, vật tư, hóa chất…); nhất là khu cách ly tập trung ở khu vực biên giới, cửa
khẩu, đường mòn, lối mở.
- Kích hoạt trở lại các tổ công tác liên ngành tại các trạm kiểm soát phòng,
chống dịch Covid-19 tại các cửa ngõ đường bộ vào tỉnh tại các huyện: Vân Hồ,
Phù Yên, Thuận Châu.
- Tiếp tục thực hiện nghiêm các 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, Chủ tịch UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 384 tỉnh và các văn bản có
liên quan về công tác 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 tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Chỉ đạo 384 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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