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Số 195 - TB/TU Quảng Ninh, ngày 07 tháng 5 năm 2021 

THÔNG BÁO 
'ỹS Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRựC TỈNH ỦY, 

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

trong tình hình mói tại cuộc họp ngày 07/5/2021 

Ngày 07/5/2021, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã nghe Ban cán 
sự đảng UBND tỉnh báo cáo về kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Tnrớc tình hình dịch bệnh trên thế giới và trong khu vực 
diễn biến hết sức phức tạp; ở trong nước, đã có 17/63 địa phương, bao gồm cả một số 
tỉnh giáp ranh, xung quanh tỉnh ta (Hà Nội, Hải Dương, Lạng Sơn, Hưng Yên, Bắc 
Ninh, Thái Bình, Vĩnh Phúc,...), một số bệnh viện tuyến Trung ương đã ghi nhận 
mới các ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng, do vậy nguy cơ mầm bệnh xâm nhập 
vào địa bàn tỉnh Quảng Ninh là rất lớn. Nhằm chăm lo bảo vệ sức khỏe Nhân dân, 
giữ vững địa bàn "An toàn - Ồn định - Phát triển trong trạng thái bĩnh thường mới 
trên cơ sở báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các ý kiến tham gia tại hội 
nghị, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương kích hoạt cơ chế 
phòng chống dịch Covid-19 ở mức cao nhất; nắm chắc diễn biến tình hình, tích cực, 
chủ động ngăn chặn, phát hiện dịch bệnh tò xa, từ sớm, từ cơ sở, triển khai quyết liệt 
đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả Chỉ thị số 09-CT/TU, ngày 03/5/2021 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy và các biện pháp phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh theo nguyên 
tắc "3 trước", "4 tại chỗ", phấn đấu thực hiện thành công "mục tiêu kép", đặc biệt 
là bảo đảm tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

2. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng, địa phương, 
đơn vị lập lại các chốt kiểm soát Covid-19 liên ngành tại các lối ra vào tỉnh từ OOhOO, 
ngày 08/5/2021. 

3. Huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc trong việc thực hiện khai báo y tế 
toàn dân lần thứ 4 bằng các hình thức phù hợp, thuận tiện nhất cho Nhân dân, phấn 
đấu hoàn thành trước ngày 10/5/2021. Tiếp tục củng cố, phát huy tối đa vai trò các 
tổ Covid-19 cộng đồng tại các thôn, bản, khu phố, công an xã, cảnh sát khu vực, y tế 
cơ sở. Khẩn trương, tập trung tầm soát trên diện rộng, hoàn thành dứt điểm việc lấy 
mẫu, xét nghiệm sàng lọc các trương hợp nghi ngờ, có nguy cơ cao liên quan đến các 
ổ dịch đã công bố, nhất là ở các bệnh viên trung tương, các tỉnh, thành phố có dịch... 
Thường xuyên khuyến cáo ở mức cao nhất để người dân Quảng Ninh không nên đi 
đến các vùng có dịch, những nơi đang có ổ dịch... 
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4. Tiếp tục khuyến khích người dân Quảng Nừứi thực hiện xét nghiệm tự nguyện 
có trả phí. Cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan từ tỉnli tới cơ sở có yếu tố dịch tê 
liên quan đến ca bệnh, đã từng đi đến các vùng có dịch, những nơi có 0 dịch đã công 
bố phải có trách nhiệm cao đối với bản thân, gia đình và cơ quan mình, khẩn trương 
thực hiện xét nghiệm tự nguyện, chậm nhất hoàn thàiứi trong ngày 10/5/2021. 

5. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế khẩn trương tham mưu, hướng 
dẫn các quy trình phòng, chống dịch bệnh phù hợp với thực tiễn Quảng Ninh trong 
tình hình mới; rà soát cụ thể và lên phương án sẵn sàng huy động, sử dụng các trang 
thiết bị máy thở, bình oxy... gắn với phương án quản lý cụ thể, rõ địa chỉ. 

6. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo người đứng đầu ngànli giáo dục đào tạo 
cấp tỉnh, huyện, chủ tịch UBND các cấp đảm bảo tuyệt đối an toàn sức khỏe đối với 
học sinh, sinh viên. Từ ngày 07/5/2021, thống nhất việc học sinh mầm non được nghỉ 
học đên khi có thông báo mới. Các trường tiêu học, trung học cơ sở, trung học phô 
thông khẩn trương kết thúc kiềm ừa học kỳ n trước ngày 10/5/2021 và thực hiện việc 
học trực tuyến. 

Riêng đối với lớp 9 và lớp 12 tiếp tục học trực tiếp tại trường, song phải thực 
hiện đầy đủ, nghiêm ngặt quy định "5K" của Bộ Y tế và các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19. Trường hợp có diễn biến phức tạp nảy sinh, người đứng đầu các cơ 
sở giáo dục phải kịp thời báo cáo, xin ý kiến người đứng đầu ngành giáo dục, cấp ủy, 
chính quyền địa phương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo để triển khai quyết liệt, 
đồng bộ các biện pháp đảm bảo phù hợp với tình hìnli. 

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 về phòng, chống dịch Covid-19 
để Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo, 
triển khai thực hiện. 

M ~ . T/L BAN THƯỜNG vu 
,, ^ J^H VAN PHONG 

_ VPTW Đảng, VP Chính phủ (để báo cáo), 
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, 

Bộ Y tế (để háo cáo), 
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo), 
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS đảng UBND tỉnh, 
- Thành viên BCĐ cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh nCov/ 
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh, 
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, ^^Nínivễn Chí Thành 
- Lưu VPTU, THI, TH4. 8 y 
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