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Số 284 - TB/TU Quảng Ninh, ngày 26 tháng 7 năm 2021 

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

BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH VỀ PHÒNG, CHÔNG DỊCH COVID-19 
về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mói tại hội nghị ngày 26/7/2021 

Ngày 26/7/2021, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức hội nghị 
trực tuyến với các địa phương về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống 
dịch Covid-19 trong tình hình mới. Sau khi nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo 
cáo và các ý kiến phát biểu tại hội nghị, để tiếp tục giữ vững địa bàn "An toàn - Ồn 
định trong trạng thái bình thường mới", Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp 
tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương hoàn thiện 
phương án thu dung, cách ly điều trị cho 1.000 ca bệnh nhiễm, nghi nhiễm Covid-19 
theo phương châm "4 tại chỗ", báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt trong tháng 
7/2021. Đồng thời, triển khai quyết liệt, có hiệu quả Nghị quỵết số 79/NQ-CP ngày 
22/7/2021 của Chính phủ nhằm bảo đảm nhu cầu tối thiểu về các trang thiết bị, vật 
tư, hóa chất, sinh phẩm, thuốc thiết yếu khi có tình huống nảy sinli. 

2. Cấp ủy, chính quyền các địa phương khấn trương xây dựng và ban hành 
phương án bảo đảm y tế, hậu cần cơ bản và quản lý, vận hành đối với các khu cách 
ly tập trung trên cơ sở trưng tập tối đa cơ sở vật chất sẵn có bảo đảm điều kiện sinh 
hoạt tốt nhất có thể, có phương án hỗ trợ phù hợp giảm thiểu chi phí cho người cách 
ly tập trung (50.000 người đổi với thành phổ Hạ Long, 20.000 người đối với các 
thành phổ, thị xã và 10.000 người đối với các địa phương còn lại)-, tiếp tục tập huấn, 
đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trìnli độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ y bác sỹ 
đảm bảo người cách ly tập trung được chăm sóc y tế tốt nhất, tuyệt đối không để lây 
nhiễm chéo trong khu cách ly và bảo vệ an toàn cho cộng đồng. Đồng thời, tính toán 
các khu cách ly liên vùng từ 1.000 đến 5.000 người nhằm chủ động ứng phó với các 
tìrửi huống nảy sinh (Trường Đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cừ, Trung tâm thể thao 
vùng Đông Bắc, bệnh viện lão khoa...). 

3. Tập trung ngăn chặn nguồn lây nhiễm tò bên ngoài vào địa bàn trên cả đường 
hàng không, đường bộ, đường biên giới, đường mòn, lối mở và đường biển. Tiếp tục 
áp dụng các biện pháp hiệu quả như hiện nay trong việc kiểm soát người và phương 
tiện trên đường bộ. 

Giao Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương 
ban hành quy trình đồng bộ, phù hợp với tình hình để kiểm soát chặt chẽ người và 
phương tiện trên tuyến biển có hoạt động xuất nhập cảnh và phương tiện thủy nội địa 
ứên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của 
Thường trực Tỉnh ủy tại Văn bản số 460-CV7TU, ngày 24/7/2021. 



Tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền, ngành giao thông vận tải, lực 
lượng Công an, tô Covid-19 cộng đồng trong việc nắm chắc tình hình người dân trên 
địa bàn có hoạt động kinh tế - xã hội ứên biển và tại các cảng, bến; yêu cầu người dân 
ký cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy đỊnh phòng, chống dịch Covicỉ-19. 

4. Ban cán sự đảng UBND tửửi chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện, phê duyệt và công 
khai Kê hoạch tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 tình Quảng Ninh năm 2021 bảo 
đảm nhanh nhất, hiệu quả nliất, an toàn nhất. Kiên trì thực hiện quan điểm lấy người dân 
làm chủ thể chính, đóng vai trò quyết định, lấy địa bàn cấp xã làm trung tâm, huy động 
tôi đa nguôn nhân lực y tế làm nòng cốt để triển khai tiêm chủng đảm bảo thuận lợi nhất 
cho người dân theo tinh thần vắc xin được cấp đến đâu, Quảng Ninh thực hiện tiêm 
chủng an toàn đến đó theo kế hoạch, không để lãng phí. Phấn đấu hết năm 2021, toàn 
tinh đạt miễn dịch cộng đồng với tỷ lệ dân số trên 18 tuổi đủ điều kiện tiêm đạt trên 90%. 

5. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông, 
Trung tâm Truyền thông tỉnh tăng cường công tác thông tin truyền thông, định hướng 
thông tin, dư luận theo Kế hoạch số 48-KH/BTGTW ngày 21/7/2021 của Ban Tuyên 
giáo Trung ương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai đồng bộ, hiệu 
quả, thực chất, thường xuyên, liên tục các nền tảng công nghệ: Nền tảng khai báo y 
tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm công cộng bằng mã vuông QR 
code; nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo liìnli thức điện tử trực 
tuyến; nền tảng quản lý tiêm chủng Covid-19; bản đồ an toàn Covid-19 tỉnh Quảng 
Ninh, hệ thống camera giám sát tại cơ sở cách ly... 

6. Cấp ủy, chính quyền các địa phương tiếp tục rà soát, nắm chắc tình hình các 
trường hợp từng là F0, F1 đã điều trị (đối với F0), thực hiện cách ly ở ngoài tỉnh đến, 
trở về Quảng Ninh để tăng cường biện pháp giám sát tại cộng đồng, kịp thời phát hiện 
các trường họp tái dương tính và F1 trở thành F0; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 
vận động nhân dân thực hiện khai báo y tế toàn dân để cập nhật, sàng lọc thông tin; 
tăng cường tầm soát chủ động ừên diện rộng, xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên thường 
xuyên, hằng ngày trong cộng đồng theo đúng quy định của Trung ương và chủ trương 
của tỉnh, bảo đảm tuyệt đối không để bị động, bất ngờ về mầm bệrứi, ca bệnh (lưu ỷ 
các trường hợp đang làm ăn, sinh sống trên các tàu, thuyền, bè mảng trên biển, trên 
sông, tại các cảng, bển, bến thủy nội địa). Đồng thời, tập trung thực hiện đồng bộ các 
giải pháp đảm bảo an sinh xã hội, thúc đẩy sản xuất, kiĩih doanh, phục hồi, phát trien 
kinh tế - xã hội đảm bào các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 đề ra. 

Thừa lệnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ thông báo ý kiến chỉ 
đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh để Ban cán sự đảng UBND tỉnh 
và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện. 
Nơi nhân: 

- VPTW Đảng, VP Chính phủ (để háo cáo), T/L BAN THƯỜNG vụ 
- BCĐ Quốc gia PCD Covid-19, Bộ Y tế (để báo cáo), VĂN PHÒNG 
- Thường trực Tỉnh ủy (để bảo cáo), 
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS đảng UBND tỉnh, 
- Thành viên BCĐ cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh nCo\ 
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh, 
- MTTQ và các tổ chức chính trị-xã hội, các sở, ban, ngà 
- Tập đoàn TKV, Tổng Công ty Đông Bắc, 

Lưu VPTU, TH4 Quang Hưng 


		2021-07-27T09:52:07+0700
	Việt Nam
	Cơ quan Tỉnh ủy<vanthutinhuy@quangninh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




