
TỈNH ỦY QUẢNG NINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG 

DỊCH BỆNH COVID-19 TỈNH Quảng Ninh, ngày 26 tháng 5 năm 202ỉ 
* 

Số 07 - TB/BCĐ 

THÔNG BÁO 
Ý KIỀN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRựC TỈNH ỦY, 

BAN CHỈ ĐẠO CÁP TỈNH VỀ PHÒNG, CHÔNG DỊCH COVID-19 
về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 trong tình hình mói tại cuộc họp ngày 25/5/2021 

Ngày 25/5/2021, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã họp khẩn để triển khai đồng bộ, quyết 
liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước tình hình dịch bệnh 
Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp; trong tuần qua, biến chủng mới của vi-rút 
SARS-CoV2 làm dịch bệnh bùng phát mạnli, nhanh trên diện rộng, khó kiểm soát 
hơn; chỉ tính riêng trong ngày 25/5/2021 đã xuất hiện hàng trăm ca dương tính với 
Covid-19 tại các địa phương giáp ranh và một số ca "mất dấu F0" tại thành phố Hà 
Nội, nguy cơ mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh Quảng Ninh là rất lớn. Thực 
hiện Thông báo số 121/TB-VPCP, ngày 25/5/2021 của Văn phòng ChínỈL phủ, trên 
cơ sở báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tình và các ý kiến tham gia tại hội nghị; 
nhằm kiên quyết giữ vững địa bàn an toàn, ổn định trong trạng ứiái bình thường mới, 
chăm lo, bảo vệ tốt nhất sức khỏe nhân dân và thực hiện thànli công "mục tiêu kép " 
năm 2021, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh có ý kiến chi đạo như sau: 

1. Ban cán sự đảng UBND tửứi, các cấp ủy, tổ chức đảng, Mặt trận Tổ quốc và 
các tổ chức chinh trị-xã hội, các sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục 
thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch của Bộ Chính trị, Ban 
Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, của Tỉnh ủy,UBND 
tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, nhất là Thông báo số 121/TB-VPCP, ngày 25/5/2021 của 
Văn phòng Chính phủ, Chỉ thị số 09-CT/TU ngày 03/5/2021 của Ban Thường yụ Tỉnh 
ủy "về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đ0 cao điểm phòng, chống dịch 
Covid-19 trong tình hình mới", Công văn số 338-CV/TU ngày 20/5/2021 của Ban 
Thường vụ Tỉiứi ủy "về đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia phòng, chống dịch 
Covid-19 và xuất, nhập cảnh trái phép"; nâng mức cao nhất tinh thần cảnh giác về 
dịch bệnh gắn với ứách nhiệm người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn 
vị, địa phương theo phương châm "3 trước", "4 tại chỗ", từ xa, từ sớm, tò cơ sở. 

2. Kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt hơn nữa, ngăn chặn triệt để, có hiệu quả 
mầm bệnh xâm nhập từ bên ngoài vào tỉnh; nhất là phát huy vai trò của các chốt kiểm 
soát dịch Covid-19, tập trung vào các trường hợp: lái xe khách, vận tải hàng hóa, 
container, lái tàu, thuyền viên; người ngoài tình từ các vùng có dịch vào Quảng Ninh; 
người Quảng Ninh đi ra khỏi tỉnh tới các vùng có dịch khi trở về tỉnh... để kịp thời 
cung cấp thông tin cho chmh quyền các địa phương có biện pháp giám sát, cách ly kịp 
thời, phù hợp... 

Tiếp tục kiểm soát nghiêm ngặt khu vực biên giới, tăng cường tuần tra, kiểm soát, 
"khóa chặt" biên giới trên bộ, trên biển; tuyệt đối không để xảy ra nhập cảnh trái phép 
vào địa bàn. Xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh 
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trái phép, những tổ chức, cá nhân cho người nhập cảnh trái phép lưu trú, sử dụng người 
lao động là người nhập cảnh ừái phép. 

3. Thực hiện tầm soát chủ động trên diện rộng để kịp thời phát hiện các nguy cơ 
mầm bệnh trong cộng đồng. Tiếp tục rà soát, bổ sung vào tổ phòng chống dịch Covid-
19 cộng đồng một số đồng chí trong các tổ bầu cử (những người đã có kinh nghiệm 
qua đợt thực hành phòng, chống dịch phục vụ bầu cử) nhằm tăng cường lực lượng, 
nâng cao năng lực "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượngphối hợp chặt chẽ 
với đội ngũ công an, y tế cơ sở nắm chắc các trường hợp tạm vắng, tạm trú, người lạ 
trên địa bàn; phát hiện kịp thời, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ những trường hợp vừa đi 
về, đi ra từ vùng có dịch, những trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường 
hô hấp, những trường hợp có yếu tố dịch tễ với các ca F0, không bỏ sót bất kỳ trường 
hợp F1 nào liên quan tới tất cả các ca F0 khi có thông tin công bố... 

Trên cơ sở nắm chắc tìiứi hình để thực hiện "mục tiêu kép" năm 2021, Bí thư cấp 
ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện quyết địrứi và chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện trước 
Ban Chỉ đạo cấp tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc cho phép hoạt động trở lại các 
cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn song phải thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt quy 
định "5K" của Bộ Y tế, các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy đụih. 

4. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý Khu kinh tế, Sở Lao 
động - Thương binh - Xã hội, ƯBND các địa phương yêu cầu tất cả các khu công 
nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, nhất là các đơn vị có đông người lao động phải thực hiện 
đầy đủ, nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch, tự đánh giá mức độ an toàn dịch 
bệnh theo quy định của Trung ương, của tỉnli; khẩn trương rà soát, sửa đổi, bổ sung, 
hoàn thiện các quy trình phòng, chống dịch trong tirdi hinh mới, nhất là các quy định 
nliằin tăng cường quản lý chặt chẽ hơn các hoạt động xuất nhập cảnh, cách ly, an toàn 
phòng chống dịch...; theo dõi sát sao, yêu cầu thực hiện khai báo y tế bắt buộc đối 
với tất cả người lao động trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp và những 
n g ư ờ i  c ó  l i ê n  q u a n  ( n g ư ờ i  c u n g  c ấ p ,  v ậ n  c h u y ể n  v ậ t  t ư ,  h à n g  h ó a ,  s u ấ t  ă n . . k h u y ế n  
cáo người lao động hạn chế tối đa tụ tập đông người, không nên đi ra khỏi địa bàn 
nơi cư trú, ra khỏi tỉnh, nhất là đến các vùng, khu vực có dịch. Riêng các đơn vị ngành 
than, ngành điện, các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo phải đảm bảo an toàn tuyệt 
đối về sức khỏe cho người lao động, thực hiện nghiêm ngặt phòng chống dịch ở nơi 
ở, ký túc xá, nhà trọ và nơi sản xuất nhằm giữ vững sức sản xuất. 

Cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngànli tảng cường hơn nữa công tác kiểm ừa, 
giám sát thường xuyên, đột xuất, không báo trước; phát hiện, xử lý nghiêm minh và 
công khai các trường hợp vi phạm quy trừứi phòng dịch; kiên quyết tạm dừng hoạt 
động các cơ sở sản xuất, Idnh doanh có vi phạm để khắc phục, chấn chỉnh đảm bảo 
điều kiện an toàn thi mới cho phép tiếp tục hoạt động. 

5. Duy trì lực lượng, củng cố năng lực của các chốt kiểm soát dịch bệnh tại các 
cửa ngõ ra vào vào tỉnh, dọc tuyến biên giới; đảm bảo các điều kiện sinh hoạt, làm 
việc dài ngày trong điều kiện thời tiết nóng bức. 

Củng cố năng lực điều tra, truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, cơ chế phối kết hợp 
của các lực lượng, nhất là ở cấp cơ sở. Nâng cao năng lực cách ly tập trung, gắn với 
việc lắp đặt, kết nối camera để tăng cường quản lý, giám sát; tuyệt đối không để xảy 
ra lây ĩửiiễĩn trong các cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly lây lứiiễm ra ngoài cộng đồng. 
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Tăng cường năng lực đầu tư, chuẩn bị sẵn sàng đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết 

bị, thuốc men, vật tư, sinh phẩm xét nghiệm theo phương châm "4 tại chỗ". 
Ban cán sự đảng UBND tỉnh chi đạo xây dựng phương án phân bổ, điều phối 

ứang thiết bị phù hợp gắn với cơ chế đặt hàng dịch vụ xét nghiệm theo quy định; 
đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ đã có và bổ sung chính 
sách mới (nếu cần thiết) nhằm quan tâm, chăm lo cho các lực lượng tuyến đầu phòng 
chống dịch, nhất là các tổ truy vết, chốt kiểm soát dịch bệnh, y tế cơ sở, tổ phòng 
chống dịch Covid-19 cộng đồng. 

6. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về tình hình dịch bệnh bảo đảm bảo kịp 
thời, trung thực, đầy đủ, khách quan, sát tình hình thực tế, ELhằin nâng cao hơn nữa ý 
thức của các tầng lớp nhân dân; hơn lúc nào hết phải đề cao trách nhiệm với bản thân, 
gia đình, cộng đồng xã hội, thực hiện nghiêm túc quy đựủi "5K", đeo khẩu trang bắt 
buộc khi ra khỏi nhà, thường xuyên rửa tay sát khuẩn, hạn chế ra ngoài khi không cần 
thiết, không tụ tập và tham gia các sự kiện tập trung đông người. 

Khuyến cáo nhân dân Quảng Nmh không nên di chuyển ra khỏi tỉnh, đi tới 
nliững vùng có dịch; trong trường hợp thực sự có nhu cầu di chuyển đến các vùng có 
dịch, khi trở lại tưứi, phải khai báo trung thực và thực hiện đầy đủ các biện pháp 
phòng, chống dịch Covid-19 ứieo quy định (cách ly theo quy định, xét nghiệm Covid-
19 theo hình thức tự trả phí...). Đối với cán bộ công chức, viên chức, yêu cầu đề cao 
tinh thần trách nhiệm, sự gương mẫu trong việc tuân thủ các biện pháp chống dịch tại 
gia đình, cộng đồng, trong cơ quan, đơn vị và không đi ra khỏi tửứi tới các vùng có 
dịch; phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp khai báo y tế thiếu trung thực, vi phạm 
quy địnỉi "5K" của Bộ Y tế. 

7. Chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng các điều kiện tổ chức kỳ thi vào lớp 10 và kỳ thi 
tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2021 trên địa bàn tỉrứi đảm bảo nghiêm tóc, đúng 
quy chế, chất lượng, hiệu quả, an toàn về dịch bệnh, bảo đảm an nứứi trật tự, phòng 
chống cháy nổ theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Văn bản số 325-CV/TU, 
ngày 07/5/2021. 

8. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương rà 
soát, đánh giá đúng tình hinli, đề xuất phương án hỗ ữợ phù hợp đối với các đối tượng 
chịu tác động lớn của dịch bệnh Covid-19. 

Thừa lệnh Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tình phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Văn 
phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tình 
để Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo, triên khai thực hiện. 

Nơi lứiân: 
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS đảng UBND tỉnh, 
- Các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, 
- Thành viên BCĐ cấp tỉnh phòng, chông dịch 

bệnh Covid-19; các tiểu ban giúp việc BCĐ, 
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực 

thuộc tỉnh, 
- MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, 

các sở, ban, ngành, 
- Lưu VPTU, TH4. 

T/L TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
CHÁNH VĂN PHÒNG 

kiêm 

Chí Thành 
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