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Sơn La, ngày 01 tháng 05 năm 2022

V/v triển khai Văn bản chỉ đạo của Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố.
Thực hiện Công văn số 44-CV/BCĐ ngày 26/4/2022 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao:
1. Sở Y tế
- Xây dựng phương án chi tiết việc sử dụng số vắc xin phòng Covid-19
cận hạn; kịp thời nắm bắt thông tin, thực hiện hướng dẫn cụ thể việc tiêm vắc
xin mũi 4 cho các đối tượng được chỉ định tiêm; phấn đấu hoàn thành tiêm đủ
mũi cho các đối tượng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương và Bộ Y tế.
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo bố trí nhân lực, vật lực phục vụ công tác
tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng đảm bảo theo đúng Kế
hoạch đã đề ra; qúa trình tiêm chủng phải đảm bảo kịp thời, an toàn, khoa học,
hiệu quả, hạn chế mức thấp nhất các sai sót xảy ra.
- Tăng cường công tác chỉ đạo kiểm soát, giám sát chặt chẽ dịch Covid-19
trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5/2022, nhất là tại các khu vực tập trung đông người,
khu du lịch,…; xây dựng phương án phòng, chống dịch dịp diễn ra chuỗi sự
kiện Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam và
Festival trái cây, sản phẩm OCOP Việt Nam năm 2022 tại địa bàn tỉnh.
- Tích cực tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý các đối
tượng F0, F1 trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện các công nghệ phục vụ phòng, chống
dịch dựa trên nền tảng cơ sở dữ liệu về dân cư; cấp hộ chiếu vắc xin theo hướng
dẫn của Bộ Y tế.
- Thực hiện tiếp nhận, quản lý, sử dụng máy móc, trang thiết bị, vật tư y tế
được Bộ Y tế cấp đúng quy định, đảm bảo kịp thời, hiệu quả.
2. Sở Giáo dục và Đào tạo
Tiếp tục triển khai, hoàn thành tốt Kế hoạch năm học 2021-2022; chuẩn bị
tốt mọi điều kiện để tổ chức hiệu quả kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông
quốc gia năm 2022 gắn với công tác phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo linh
hoạt, phù hợp.

2
3. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố tổ
chức đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 21/2021/NQ-HĐND ngày
08/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về hỗ trợ Tổ Covid-19 cộng đồng tham
gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó xem xét, nghiên
cứu, đề xuất việc thực hiện nghị quyết đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế
dịch bệnh tại địa bàn; trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần thứ 5 của Hội
đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.
4. Các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố
- Thực hiện nghiên Công văn số 1514/UBND-KGVX ngày 29/4/2022 của
Chủ tịch UBND tỉnh về việc đảm bảo an ninh, an toàn trong hoạt động du lịch
dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5/2022.
- Quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản, hướng dẫn
của Trung ương và các bộ về công tác phòng, chống dịch Covid-19; nhất là việc
khám, chữa bệnh sau khi mắc Covid-19 cho người dân, triển khai tiêm vắc xin
phòng Covid-19, về làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác
nhận hộ chiếu vắc xin theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ và Bộ Y tế (Công
văn số 1433/UBND-KGVX ngày 23/4/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc
thực hiện Thông báo số 114/TB-VPCP ngày 15/4/2022, Công văn số 1975/BYTCNTT ngày 19/4/2022, Công văn số 2007/BYT-DP ngày 20/4/2022, Công văn số
2055/BYT-KCB ngày 22/4/2022….).
- Tiếp tục lập, phê duyệt và triển khai thực hiện hiệu quả Đề án nâng cao
năng lực y tế dự phòng, y tế cơ sở. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc
kinh doanh thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế… tại các cơ sở kinh doanh, buôn bán
trên địa bàn tỉnh.
- Thực hiện kịp thời, hiệu quả chính sách an sinh xã hội; trọng tâm là đẩy
nhanh hoàn thành việc giao vốn, giải ngân, thanh quyết toán kinh phí hỗ trợ một
số chế độ, chính sách trong thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo
các nghị quyết, quyết định của Trung ương, của Tỉnh.
- Chuẩn bị các điều kiện đón và phục vụ khách tham quan, du lịch trong
dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5/2022 đảm bảo an toàn, chu đáo, mến khách.
Yêu cầu các Sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- TT Ban Chỉ đạo PCD Covid-19 tỉnh;
- Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Văn phòng Tỉnh ủy;
- Như trên;
- Văn phòng UBND tỉnh (LĐ, CVCK);
- Trung tâm thông tin tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX_S.Hùng.
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