
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH SƠN LA 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /UBND-KGVX Sơn La, ngày        tháng 7 năm 2021 
V/v thực hiện Công văn số 711-CV/TU 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  

 
    Kính gửi:  

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

 

               

 Ngày 21/7/2021 UBND tỉnh nhận được Công văn số 711-CV/TU ngày 
17/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện một số nhiệm vụ trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh có 
ý kiến như sau: 

 1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thành phố 

 - Tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung ương 
và của tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. 

 - Thực hiện cách ly y tế theo hướng dẫn tại Công văn số 5999/BYT-MT 
ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế. Tiếp tục tăng cường, kiểm soát, giám sát, đôn đốc 

việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, kiên quyết không để “chặt 
ngoài, lỏng trong”; xác định rõ đầu mối và trách nhiệm của từng cơ quan, tổ 

chức, cá nhân và từng cấp chính quyền, bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, 
thống nhất, khen thưởng, kỷ luật kịp thời, nghiêm minh các cá nhân, tập thể 

trong công tác phòng, chống dịch. Tiếp tục thực hiện nghiêm phương châm "5K 
+ Vắc xin" và thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch. 

 - Rà soát, tổng hợp, báo cáo theo các kết luận, văn bản chỉ đạo Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy và Công văn số 686-CV/TU ngày 09/7/2021 của Thường 

trực Tỉnh ủy, gửi Sở Y tế tổng hợp trước 10h00 ngày 27/7/2021. 

 2. Sở Y tế 

 - Chỉ đạo chuẩn bị, đảm bảo cơ sở vật chất, con người phục vụ công tác 

tiêm Vắc xin Covid-19 theo kế hoạch (có phương án xử lý những trường hợp 
phản ứng nặng sau tiêm (nếu có)). Tiếp tục đề xuất phương án tiêm Vắc xin 

Covid-19 cho các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao theo hướng dẫn của Bộ Y 
tế và điều kiện thực tế tại địa phương (những người thường xuyên tiếp xúc gần 
với các đối tượng có nguy cơ lây nhiễm cao). 

- Chủ trì phối hợp với Sở Tài chính đề xuất việc thu phí xét nghiệm 
Covid-19 tự nguyện. 

3. Sở Tài chính 



 2 

- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện hỗ  trợ Tổ  Covid-19 
cộng đồng theo Công văn số 600-CV/TU ngày 18/6/2021 của Thường trực Tỉnh uỷ. 

- Hoàn thiện dự thảo Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh ban 

hành “Quy định chính sách hỗ trợ cho các lực lượng tham gia phòng, chống dịch 
Covid-19” trên địa bàn tỉnh Sơn La trình thông qua phiên họp UBND tỉnh khóa 

XV ngày 26/7/2021./. 

Nơi nhận: 
- Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 
- Các đồng chí PCT UBND tỉnh; 
- Như trên; 
- CVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, KGVX_S.Hùng.  

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 
 

Lê Thị Hồng Anh 
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