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Số 347 TB/TU Quảng Ninh, ngày 06 tháng 9 năm 2021 

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

BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH CqVID-19 
về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trong tình hình mới tại hội nghị ngày 05/9/2021 

Ngày 05/9/2021, Thường trực Tỉnh ủỵ và Ban Chi đạo cấp tủih tổ chức hội nghị 
trực tuyến với các địa phương về việc triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Tuần qua, tỉnh Quảng Ninh tiếp 
tục kiên cường giữ vững được vùng "xanh" an toàn, tiếp nối 73 ngày không ghi nhận 
ca F0 trong cộng đồng. Tuy nhiên, nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh luôn 
hiện hữu, nhất là tò lái xe tải, xe container qua vùng dịch, từ Nam ra Băc, từ tuyên 
đường biển, đường thủy nội địa; trong tuần, số lượng người và phương tiện qua chốt 
kiểm soát tại thị xã Đông Triều tăng đột biến; tại thành phố Móng Cái đã ghi nhận 01 
trường hợp dương tính với SARS-Cov-2 là lái xe vận chuyển hàng hóa tò vùng có 
dịch, mặc dù đã có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính trước khi vào tỉnh, song vẫn 
có nguy cơ rất cao, bộc lộ "M hở" trong công tác kiểm soát, quản lý, giám sát, trao 
đổi thông tin người và phương tiện vào địa bàn tinh, cũng như việc xét nghiệm test 
nhanh và cách ly tại điểm giao nhận hàng (cuối tuyến) theo quy định. Bên cạnh đó, 
việc tổ chức thực hiện các chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch của một số cơ quan, 
đơn vị, địa phương vẫn là khâu yếu, chậm được khắc phục; một bộ phận người dân 
có biểu hiện lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, ý thức phòng, chống dịch chưa tốt. 

Với quyết tâm giữ vững vùng "xanh " an toàn, tuyệt đối không để mầm bệnh 
xâm nhập vào địa bàn, nhất là thời điểm từ nay cho tới hết 15/10/2021, Thường trực 
Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tinh cơ bản thống nhất với các giải pháp trọng tâm trong 
thời gian tới theo đề xuất của Ban cán sự đảng UBND tỉnh tại báo cáo ngày 
05/9/2021. Trong đó lưu ý một số nội dung sau: 

1. Yêu cầu các địa phương khan trương kiện toàn đồng bộ Ban Chỉ đạo, các tiểu 
ban thuộc Ban Chi đạo, Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVỊD-19 cấp huyện, 
cấp xã; xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể, cá thể hóa trách nhiệm 
cá nhân. Thiết lập vận hành thực chất, đồng bộ, liên thông, có hiệu quả Trung tâm Chỉ 
huy phòng, chống dịch các cấp trong điều kiện Quảng Niĩửi đang tập trung vào các 
giải pháp phòng dịch là chủ đạo; mấu chốt là việc kết nối, tích hợp, tổng hợp, phân 
tích thông tin từ các chốt kiểm soát, các cơ sở y tế được giao nhiệm vụ xét nghiệm 
RT-PCR để đánh giá, nhận định đúng tình hình, có biện pháp ứng phó kịp ứxời; đồng 
thời, khai thác, sử dụng có hiệu quả các nền tảng công nghệ dùng chung phục vụ 
phòng, chống dịch COVID-19 để truy vết nhanh nhất khi cần; phải xác định việc truy 
vết bằng công nghệ là cách thức quan trọng chủ yếu khi dịch bùng phát nhanh, mạnli. 

2. Tiếp tục siết chặt quản lý, kiểm soát người và phương tiện ra vào địa bàn tỉnh 
trên tất cả các tuyến biên giới, đường bộ, đường thủy, hàng không với phương châm 
"caơ hơn, nhanh hơn, quyết liệt hơn, hiệu quá hơn"-, đặc biệt chú ý tới khâu hậu kiểm. 
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Tại các chốt kiểm soát cầu Bạch Đằng, Đá Bạc, Đá Vách, cổng Tỉrửi, phân 

luồng riêng dành cho lái xe đi từ các tỉah miền Trung, miền Nam để hỗ trợ khai báo 
y tế, thực hiện lấy mẫu test nhanh để lái xe tiếp tục hành trình và trả kết quả nhanh 
nhất có thể khi lái xe đang trong hành trìnli di chuyển; thông báo ngay tới các địa 
phương, cơ quan liên quan biết khi cho kết quả dương tính. Yêu cầu 100% người 
qua các chốt kiểm soát phải quét mã QR Code và sử dụng Bluezone. 

Hoàn thiện cơ chế phối họp giữa các cấp, các ngành, các địa phương trong kiểm 
soát, giám sát, quản lý tất cả các trường họp đi từ vùng, nơi có dịch vào địa bàn tỉnh 
và người Quảng Ninh đi về từ vùng có dịch, đặc biệt là vùng "đở", lái xe tải, xe 
container đường dài, người làm việc trên các tàu biển, phương tiện thủy nội địa,... 
Tại các chốt kiểm soát dịch, cán bộ trực chốt phải mở sổ ghi chép đầy đủ thông tin, 
kết hợp với quản lý bằng dữ liệu điện tò; cuối ngày, từng chốt phải tổng hợp số liệu 
phân tích, đánh giá, nhận địnli nguy cơ đối với người, phương tiện đã vào tỉnh trong 
ngày, báo cáo Ban chỉ đạo cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh, Trung tâm Chi huy các 
cấp. Đồng thời, khẩn trương chấn chỉnh sơ hở trong việc tuân thủ quy trinh gỡ niêm 
phong cabin, xét nghiệm test nhanh, cách ly tại vùng đệm, kiểm soát chặt không để 
mầm bệnh phát tán ra cộng đồng, đặc biệt là tại các cửa khẩu và khu vực chờ làm 
thủ tục xuất tihập cảnh hàng hóa, địa điểm kiểm tra hàng hóa. 

Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện chỉ đạo rà soát, củng cố, kiện toàn các 
tổ CO VID-19 cộng đồng và các chốt kiểm soát dịch ừên tuyến biển, tuyến đường thủy 
nội địa với lực lượng phù hợp f/7Ò/ìg cốt là Công an xã, dân quân tự vệ, dân phòng, 
thanh niên tĩnh nguyện...; không để công an xã chỉnh quy phải trực chốt 24/7). 

3. Nâng cao hiệu quả hơn nữa chiến lược tầm soát chủ động, xét nghiệm sàng 
lọc, phát hiện sớm người ahiễm trong cộng đồng để kịp thời truy vết, khoanh vùng, 
cách ly, điều trị; không để mầm bệnh (Fl, F2) ừở thành ca bệnh F0, F0 trở thành ổ 
dịch, ổ dịch trở thàrứi đợt dịch bùng phát. Hằng tuần, Cơ quan thường trực Ban Chỉ 
đạo - Sở Y tế chỉ đạo các phòng Y tế tham mưu giúp UBND cấp huyện ban hành kế 
hoạch xét nghiệm sàng lọc, tầm soát người nhiễm SARS - CoV trên địa bàn đảm bảo 
có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, tránh lãng phí. 

Khi có thông tin về F1 trở thành F0 hay phát hiện ca F0 do xét nghiệm tầm soát, 
phải tập trung truy vết, xác định nguồn lây, các mốc dịch tễ, khoanli vùng rộng hơn, 
cao hơn một mức, tuyệt đối không để bỏ sót bất kỳ mốc dịch tễ nào kể tìr khi vào địa 
bàn tỉnh, không bỏ sót bất cứ trường họp Fl, F2. 

Đồng thời, khi có thông tin F1, F0, phải tìm mọi cách báo cáo ngay với các đồng 
chí Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp 
tỉnh để có chỉ đạo kịp thời; các lực lượng chức năng phải phối hợp, hiệp đồng chặt 
chẽ đảm bảo mục tiêu vừa thần tốc truy vết, thần tốc lấy mẫu, xét nghiệm, khoanh 
vùng, dập dịch, vừa đảm bảo an nirLh trật tự, duy trì các hoạt động kinh tế - xã hội, 

4. Bảo đảm an toàn trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 
kỉnh doanh, các khu công nghiệp, đặc biệt là ngành Than. Yêu cầu tất cả các cơ 
quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tinh thực hiện nghiêm khuyến cáo "5K" của 
Bộ Y tế và các quy địiứi phòng, chống dịch của Trung ương, của Tỉnh; khẩn trương 
hoàn thiện các phương án phòng, chống dịch phù hợp với biến chủng mới và thực 
hiện diễn tập trong trường hợp có F0; các doanh nghiệp đảm bảo "An toàn để sản 
xuất, sản xuất phải an toàn 
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Đối với các cơ sở giáo dục, Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và 

Đào tạo, Sở Y tế hướng dẫn các nhà trường xây dựng phương án phòng, chống dịch 
phù hợp với điều kiện của các cấp học và thực tiễn địa bàn đảm bảo xây dựng được 
môi trường "dạy và học" tuyệt đối an toàn; trong đó cần lưu ý kiểm soát chặt chẽ đối 
với các trường họp người cung cấp các dịch vụ, người dạy các môn học năng khiếu, 
ngoại ngữ... cho nhà trường. 

5. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế củng cố năng lực xét nghiệm 
tại chỗ cho các địa phương Hải Hà, Cô Tô, Tiên Yên, Bình Liêu, Đầm Hà, Ba Chẽ; 
phối hợp với các địa phương khẩn trương tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế 
bảo đảm đủ khả năng làm chủ máy móc, thiết bị công nghệ, nâng cao năng lực lấy 
mẫu, xét nghiệm của địa phương. 

6. Củng cố năng lực cách ly, điều trị trên từng địa bàn. Tăng cường kiểm tra, 
giám sát công tác chuẩn bị các điều kiện bảo đảm sẵn sàng ứng phó kịp thời, hiệu 
quả với mọi tình huống của dịch bệnh. 

7. Tập trung chiến dịch tiêm chủng vắc xin diện rộng lớn nhất từ trước đến nay 
đảm bảo nhanh nhất, hiệu quả nliất, an toàn nliất; đặt mục tiêu tiêm cao nhất tiêm 
vắc xin cho công nhân ngành Than, lao động làm việc trên các công trình, nhà máy, 
xí nghiệp... trong tháng 9/2021. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế xây 
dựng phương án tông thê huy động đội ngũ cán bộ y tế trên địa bàn tỉnh, bao gôm 
cả khu vực công lập, ngoài công lập, đội ngũ cán bộ, y bác sỹ, nhân viên y tế đã nghỉ 
hưu có đủ trình độ, sức khỏe sẵn sàng tham gia công tác tiêm chủng khi cần thiết. 

8. Đẩy mạnh thông tin, truyền thông, nâng cao nhận thức, nhân lên niềm tự hào 
của Nhân dân Quảng Ninh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định của Trung 
ương, của Tỉnh góp phần giữ vững vùng "xanh" an toàn, địa bàn "Ồn định - Phát 
triển trong trạng thái bĩnh thường mới 

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

Nơi nhần: 
- VPTW Đảng, VP Chính phủ (để báo cáo), 
- BCĐ Quốc gia PCD Covid-19, Bộ Y tế (để báo cáo), 
- Thường trực Tình ủy (để báo cáo), 
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS đảng UBND tinh, 
- Thành viên BCĐ cấp tinh phòng, chống dịch bệnh 
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh, 
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các sờ, ban, 
- Tập đoàn TKV, Tổng Công ty Đông Bắc, 
- Lưu VPTU, TH4. 

T/L BAN THƯỜNG vụ 
" PHÒNG 

Quang Hưng 
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