
TỈNH ỦY QUẢNG NINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
* 

Số 197 - TB/TU Quảng Ninh, ngày 10 tháng 5 năm 2021 

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

BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
về việc tập trung triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mói tại cuộc họp ngày 10/5/2021 

Ngày 10/5/2021, 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. Thực hiện Thông báo số 97-TB/VPCP ngày 
06/5/2021, số 98-TB/VPCP ngày 08/5/2021 của Văn phòng Chính phủ, 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; 

Đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của các cấp, các ngànli, các địa phương, cơ 
quan, đơn vị đã chủ động, kịp thời kích hoạt, vận hành cơ chế phòng chống dịch 
Covid-19 ở mức cao nhất trước đợt bùng phát dịch thứ 4 nhằm chăm lo bảo vệ sức 
khỏe Nhân dân, giữ vững địa bàn "An toàn - Ồn định - Phát triển trong trạng thái 
bình thường mớibảo đảm an toàn cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tuỵ nhiên, trước tình hình dịch bệnh 
trong những ngày qua và dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường trong hai 
tuần tới, yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập tmng 
cao độ, không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng 
bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch của Trung ương, của tỉnh. 

1. Tiếp tục củng cố các trụ cột trong phòng, chống dịch: (1) Tăng cường sự lãnh 
đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành của cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch các cấp, các cơ quan, đơn vị, địa phương; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đề cao trách 
nhiệm người đứng đầu, nhất là lực lượng tuyến đầu gắn với cơ chế kiềm tra, giám sát 
thường xuyên, đột xuất, không báo trước. (2) Giữ gìn và phát huy sự đoàn kết, thống 
nhất trong toàn Đảng bộ, toàn dân, toàn quân; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo 
sự đồng thuận trong xã hội "trên dưới một lòng, thống nhất ý chí và hành động", thực 
hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đeo khẩu trang bắt buộc nơi công cộng; phát 
huy tối đa vai trò của các tổ tự quản phòng, chống dịch Covid-19 cộng đồng. (3) Tăng 
cường năng lực truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm, cách ly và điều trị; đẩy mạnh ứng dụng 
công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch; kiên trì thực hiện phương châm 
tích cực, chủ động từ xa, từ sớm, tò cơ sở và nguyên tắc "3 trước "4 tại chỗ", nhất 
là quản lý vận tải, du lịch, dịch vụ, công thương, xuất nhập cảnh. 

2. Siết chặt công tác quản lý nhà nước trên mọi lĩnh vực. Giám sát chặt chẽ, kịp 
thời phát hiện, ngăn chặn triệt để, có hiệu quả tò xa, từ sớm, từ cơ sở nguồn lây nhiễm 
dịch bệnh trong cộng đồng, khóa chặt các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 liên 
quan đến nguồn lây từ các ổ dịch đã được ghi nhận; kiên trì giữ địa bàn không để 



nguồn lây từ bên ngoài tỉnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh do chủ quan, lơ là, mất cảnh 
giác, duy ý chí, buông lỏng quản lý; truy vết triệt để, lấy mẫu xét nghiệm kịp thời, 
nhanh chóng và tô chức cách ly tập trung đối với các trường hợp F1. 

(1) Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo triển khai cơ chế kiểm soát chặt 
chẽ hơn nữa người và phương tiện ra vào tỉnh; yêu cầu thực hiện khai báo y tế bắt 
buộc. Khuyên cáo người dân Quảng Ninh không nên đi tới các địa phương có dịch 
vào thời điêm này; trường hợp thực sự cần thiết phải đi tới các địa phương có dịch, 
khi trở lại tỉnh, phải được coi là F2, F3, F4. Những trường hợp người dân đã đi đến 
và vê tò các ô dịch ở bệnh viện Nầiệt đới Trung ương từ ngày 14/4/2021, bệnh viện 
K Hà Nội tò ngày 22/4/2021 đến naỵ phải được coi là Fl, F2 và thực hiện đầy đủ, 
nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

(2) Tiếp tục siết chặt quản lý toàn tuyến biên giới trên bộ, trên biển, gắn với 
kiểm soát chặt chẽ việc lưu trú, tạm trú, tạm vắng, nhất là địa bàn trung tâm du lịch 
có nhiều chung cư cao tầng, condotel...; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp 
nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, những tổ chức, cá nhân sử dụng, 
cho người nhập cảah trái phép cư trú bất hợp pháp. 

(3) Ngăn chặn có hiệu quả nguồn lây từ hàng hóa nhập khẩu, hoặc được sản 
xuất, vận chuyển qua các nước, các vùng có dịch, không để bị động, bất ngờ. 

(4) Thực hiện tầm soát chủ động, tích cực trên diện rộng đối với các nhân viên 
y tế ở tất cả các loại hình cơ sở y tế, đặc biệt quan tâm đến các cơ sở ngoài công lập. 
Tăng cường kiểra tra, giám sát, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 
công tác phòng, chống dịch theo quy định của pháp luật (thậm chỉ rút giấy phép hoạt 
động nếu thấy cần thiết). 

(5) Triển khai cơ chế truy vết, lấy mẫu, trả kết quả 6:4 đối với khu vực vùng 
sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo (truy vết, ỉẩy mẫu trong 6 tiếng; xét nghiệm, trả kết 
quả trong 4 tiếng tiếp theo) và cơ chế 4:4 đối với khu vực đô thị, đồng bằng (truy 
vết, lẩy mẫu trong 4 tiếng; xét nghiêm, trả kết quả trong 4 tiếng tiếp theo). Tiếp tục 
tuyên truyền, khuyến khích người dân Quảng Ninh thực hiện xét nghiệm tự nguyện 
có trả phí. Phấn đấu hoàn thành khai báo y tế toàn dân lần thứ 4 trước ngày 
15/5/2021. ' 

(6) Tăng cường công tác phòng, chống dịch tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn, 
nhất là các nơi thường xuyên tập trung đông người; yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị phải thường xuyên tự đánh giá và cập nhật lên hệ thống an toàn Covid-19. 

Tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp phải thực hiện đầy đủ 
các biện pháp phòng, chống dịch theo Văn bản số 3836/CV-BCĐ, ngày 10/5/2021 
của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch; khẩn trương xây dựng và phê duyệt 
kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; triển khai lắp camera tại 
các vị trí công cộng, căng tin, nơi nghỉ ngơi giữa ca làm việc... Gắn trách nhiệm của 
Chủ tịch UBND cấp huyện, Giám, đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh 
và Xã hội, Trưởng ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, Trưởng ban quản lý Khu kirủi tế 
Vân Đồn, người đứng đầu cơ sở sản xuất kinh doanh, khu công nghiệp trong việc 
kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, khu 
công nghiệp thuộc thẩm quyền quản lý; yêu cầu dừng sản xuất đối với các đơn vị 
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không xây dựng kế hoạch, không thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu phòng, chống 
dịch theo quy định. Đồng thời, quản lý, kiểm soát chặt chẽ người lao động ngoại tỉnli 
và khuyến cáo không nên đi ra khỏi tỉnh trong thời điểm hiện nay để đảm bảo công 
tác phòng, chống dịch bệnh. 

3. Tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly và tò cơ sở cách 
ly lây nhiễm ra ngoài cộng đồng. Chủ tịch UBND, Trưởng Công an cấp xã, trưởng 
phòng y tế cấp huyện và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan nơi có cơ sở 
cách ly tập trung và người phụ trách cơ sở cách ly tập trung chịu trách nhiệm trực 
tiếp, toàn diện nếu để xảy ra lây nhiễm, áp dụng chế tài xử lý ở mức cao nhất đối với 
chủ cơ sở cách ly nếu để xảy ra sai phạm. 

4. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế có phương án nâng cao năng 
lực khám chữa bệnh, chăm sóc có hiệu quả các bệnh nhân nặng, thưừng xuyên phải 
điều trị tại các bệnh viện tuyến Trung ương trong điều kiện các cơ sở y tế ở Trung 
ương đang có dịch, không tiếp nhận bệnh nhân tuyến dưới. 

5. ủy ban bầu cử cấp huyện chỉ đạo xây dựng, thực hành phương án tổ chức 
ngày bầu cử trong tình huống xấu nhất của dịch bệnh theo chỉ đạo của ủy ban bầu cử 
tỉnh tại Văn bản số 91/UBBC, ngàỵ 08/5/2021. Bí thư huyện, thị, thành ủy, Chủ tịch 
UBND, Chủ tịch ủy ban bầu cử cấp huyện chịu trách nhiệm trực tiếp, toàn diện về 
phương án y tế, phương án phòng chống dịch bệnh Covid-19 bảo đảm tuyệt đối an 
toàn cho cuộc bầu cử; tuyệt đối không để dịch bệnh làm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử. 

Giao thành phố Hạ Long xây dựng phương án tổ chức bầu cử đối với một khu 
vực bỏ phiếu bị phong tỏa y tế và thực hiện giãn cách; thị xã Đông Triều xây dựng 
phương án đối với một đơn vị hành chính cấp xã bị phong tỏa, thực hiện giãn cách xã 
hội; hoàn thàiửi diễn tập trước ngày 13/5/2021 để rút kinh nghiệm, nhân rộng toàn 
tỉnh (lưu ỷ việc tổ chức cho cử tri đi bỏ phiếu vào các giờ khác nhau để tránh tập 
trung đông người tại một thời điểm ở khu vực bỏ phiếu; đánh dấu vị trí đứng chờ tới 
lượt bỏ phiếu đảm bảo giãn cách giữa các cử tri). Phân công đồng chí Ngô Hoàng 
Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Vũ Quyết Tiến, ủy viên Ban Thường 
vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ trực tiếp chỉ đạo thực hiện tại 
thị xã Đông Triều. Phân công Đồng chí Vũ Xuân Diện, Thầy thuốc Nhân dân, ủy 
viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy chỉ đạo, tham gia hỗ 
trợ, tư vấn về chuyên môn đối với thành phố Hạ Long và thị xã Đông Triều. 

Đồng loạt khử khuẩn ở tất cả các khu vực bỏ phiếu, ngoài khu vực bỏ phiếu 
trong toàn tỉnh trong ngày 21/5/2021. Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm tất cả các thành 
viên phụ trách các tổ chức bầu cử và có kết quả trước 18h00 ngày 22/5/2021. Yêu 
cầu tất cả các thành viên tham gia các tổ chức bầu cử phải chủ động kiểm soát, theo 
dõi và bảo vệ sức khỏe bản thân từ ngày 10/5/2021, nếu có dấu hiệu bất thường phải 
báo cáo ngay cơ sở y tế gần nhất. Giao Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp xã chịu 
trách nhiệm nội dung này. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, khắc phục mọi bất cập, vướng 
mắc, những vấn đề mới nảy sinh; đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, gắn với quan tâm 
rà soát, đảm bảo quyền lợi của cử tri; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, phương án nhằm 
tổ chức an toàn, thành công cuộc bầu cử trong mọi hoàn cảnh đảm bảo thực sự là 
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ngày hội của Nhân dân với tỷ lệ cử tri đi bầu cử cao; không có tình huống phức tạp 
nảy sinh về an ninh trật tự, dịch bệnh, vi phạm pháp luật về bầu cử; thực hiện bầu đủ, 
bầu đúng, bầu trúng; không phải bầu cử lại, bầu cử bổ sung. 

Đối với huyện Cô Tô, phân công đồng chí Lê Thị Kim Cúc, Phó Chủ tịch 
Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn triển khai công tác bầu cử đảm 
bảo các yêu cầu chung. 

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 báo cáo), 
• Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, 
Bộ Y tế (để báo 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 nCơ 
• 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, THI, TH4. 

T/L BAN THƯỜNG vụ 
VĂN PHÒNG 

guyền Chí Thành 
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