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Số 18 - CT/TU Quảng Ninh, ngày 18 thảng 10 năm 2021 

CHỈ THỊ 
CỦA BAN THƯỜNG Vụ TỈNH ỦY 

ề việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo triển khai Chiến lược tổng thể thích ứng 
an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVn)-19 và ổn định kinh tế -
xã hội, giữ vững đà tăng trưởng hai con số trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh 

Sau gần 2 năm kể từ khi xuất hiện, dịch bệnh COyiD-19 vẫn diễn biến hết sức 
phức tạp, khó lường trên phạm vi toàn cầu, với nhiều biến chủng mới có tốc độ lây lan 
nhanh, nguy hiểm hơn. Từ đàu năm 2020 đến nay, Việt Nam đã trải qua 3 đợt dịch và 
hiện nay đang ở đợt dịch thứ 4. Quy mô, địa bàn và mức độ lây lan qua mỗi đợt dịch 
đều có xu hướng phức tạp hơn. Đợt dịch thứ 4 đã kéo dài hơn 5 tháng ghi nhận hơn 
858.000 ca mắc mới và 21.000 ca từ vong. Dự báo, trong năm 2022, tình hình dịch 
bệnh trên thế giới và ở nước ta còn diễn biến phức tạp, khó lường; có thể còn bùng 
phát các đợt dịch mới với những biến chủng mới, lây lan nhanh hơn và nguy hiểm hơn. 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh, Đảng bộ, chính quyền, lực lượng 
vũ trang, cộng đồng doanh nghiệp và Nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh đã nêu 
cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí và hành động, tự lực, tự cường, phát huy 
truyền thống "kỷ luật và đồng tâm", tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, tố 
chức đảng, chính quyền, nêu cao trách nhiệm người đứng đầu, nghiêm túc quán triệt, 
quyết liệt triển khai thực hiện linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả các chi đạo của Ban 
Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng chí Tổng Bí thư, của Quốc 
hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban Chỉ đạo quốc ệia vê công tác phòng, 
chống dịch phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương bằng những chủ trương, 
chiến lược, giải pháp đúng đắn, khoa học, kịp thời mang tính tổng thể; kiên trì thực 
hiện phương châm "5 ừ-ước", "4 tại chỗ", dự phòng, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, 
từ cơ sở. Yới tinh thần "chổng dịch như chống giặc", tỉnh Quảng Ninh đã luôn chủ 
động kiêm soát tôt dịch bệnh, không đê bị động, bât ngờ trong mọi tình huông; thực 
hiện thành công "mục tiêu kép" vừa chăm lo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của Nhân 
dân là trên hết, trước hết, vừa ổn định phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, an ninh, trật 
tự xã hội, giữ đà tăng trưởng hai con số trong trạng thái bình thường mới, đúc rút được 
nhiều kinh nghiệm quý báu bước đầu từ thực tiễn phòng, chống dịch. Năm 2020, tăng 
trưởng GRDP đạt 10,05%. 9 tháng đầu năm 2021 trong điều kiện ngành than, dịch vụ, 
du lịch vốn là ngành kinh tế mũi nhọn gặp rất nhiều khó khăn, tăng trưởng GRDP vẫn 
đạt 8,6% (cao hơn nhiều lần so với trung bình cả nước), thu hút FDI đạt trên 01 tỷ 
USD, gấp gần 2,7 lần so với cùng kỳ; giải ngân vốn đầu tư công có nhiều tiến bộ; 
nhiều công trình, dự án hạ tầng giao thông chiến lược, động lực được đẩy nhanh tiến 
độ thi công, sớm hoàn thành; môi trường đầu tư kinh doanh không ngừng được cải 
thiện; tổ chức thành công Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND 
các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quảng Ninh là một trong những địa phương điển hình, 
điểm sáng về phòng, chống dịch COVID-19 và thực hiện "mục tiêu kép 

Đến nay, đã qua gần 4 tháng không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, giữ 
vững vùng "xanh" an toàn, địa bàn "Ôn định - Phát triển trong ừ-ạng thái bĩnh thường 
mớitập trung triển khai hoàn thành nhanh nhất chiến dịch tiêm chủng vắc xin phòng 
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COVID-19 bảo đảm an toàn, có hiệu quả ừên diện rộng với quy mô lớn nhât từ trước 
đến nay, độ bao phủ mũi 1 đạt 94,6%, mũi 2 đạt gần 70% cho người từ 18 tuổi trở lên, 
cùng với năng lực của hệ thống y tế từng bước được củng cố, nâng cao, tạo nền tảng 
rất cơ bản để tỉnh Quảng Ninh thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19. 

Bên cạnh những thuận lợi, phải thấy rõ những nguy cơ, thách thức về mầm bệnh, 
ca bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào địa bàn rất lớn, luôn hiện hữu. Thực hiện Kết luận 
số 20-KL/TW ngày 16/10/2021 của Hội nghị Trung ương 4 (khóa XIII), Nghị quyết 
số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ; nhằm thích ứng an toàn, linh hoạt, 
kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, 
hạn chế thấp nhất ca mắc, ca chuyển nặng, tử vong do COVTD-19; ổn định và phát 
triển kinh tế - xã hội; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội, giữ đà tăng trưởng hai 
con số, hoàn thành mục tiêu, chỉ tiêu của cả giai đoạn 2020 - 2025 theo Nghị quyết 
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XV, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu: 

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, chính quyền, Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, trực tiếp là người đứng đầu quán triệt, thực 
hiện nghiêm túc, hiệu quả các quan điểm, nguyên tắc, phương châm sau: 

(1) Tiếp tục đặt tính mạng, sức khỏe của người dân lên trên hết, trước hết; phát 
huy vai trò người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch, 
trong sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn. Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, 
mất cảnh giác với dịch bệnh, nhưng cũng không mất bình tĩnh, hoảng hốt khi có tình 
huống nảy sinh. 

(2) Phòng dịch là cơ bản, chiến lược, thường xuyên, lâu dài; cách ly, xét nghiệm, 
vắc xin, điều trị là điều kiện tiên quyết; ý thức người dân, người lao động trong tuân 
thủ nguyên tắc 5K là đặc biệt quan trọng; ứng dụng công nghệ thông tin là cấp thiết 
(gọi tắt là công thức: 5K + vắc xin + điều trị + công nghệ + ý thức của người dân). 

(3) Thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 
với lộ trình từng bước, chặt chẽ, khả thi, vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa ổn định 
và phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an dân, an sinh, trật tự, an toàn xã hội. Ket hợp 
chặt chẽ giữa phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh thường xuyên, hằng ngày với sẵn 
sàng ứng phó khẩn cấp, nhanh chóng, quyết liệt, hiệu quả khi có tình huống nảy sinh; 
kiên quyết không để xảy ra đợt dịch gây khủng hoảng y tế, ảnh hưởng nghiêm trọng 
tới phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các giải pháp thích ứng phải linh hoạt, khi 
thực hiện phải dứt khoát, kịp thời, quyết liệt và hiệu quả, với lực lượng y tế là nòng 
cốt cùng với các lực lượng quân đội, công an,... và sự tham gia của tất cả các lực 
lượng, cộng đồng doanh nghiệp, các tầng lóp xã hội. 

(4) Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng; huy động cả hệ thống chính trị, 
sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, nhất là ở cơ sở, các tổ COVID-19 cộng 
đồng; đề cao trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, trách nhiệm người đứng 
đầu trong phòng, chống dịch, thực hiện "mục tiêu kép Tăng cường kiếm tra, giám 
sát; siêt chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo thông nhât, 
thực hiện theo đúng quy trình, quy định, hướng dẫn của các bộ, ngành, các cơ quan 
Trung ương, đồng thời phát huy tính chủ động, sáng tạo trong tổ chức thực hiện của 
chính quyền các cấp, nhất là cấp cơ sở; nâng cao năng lực dự báo, quản lý, điều hành, 
tổ chức thực hiện của đội ngũ cán bộ các cấp. 
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(5) Coi trọng giám sát dịch bệnh, xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, định kỳ hằng 
ngày, hằng tuần theo đúng quy định, hướng dẫn của cơ quan y tế nhằm kịp thời phát 
hiện sớm, truy vết sớm, cách ly sớm, điều trị sớm các trường hợp F0; không để bị 
động, bất ngờ về ca bệnh, ổ dịch là khâu then chốt. Tiếp tục nâng cao năng lực hệ 
thống y tế, nhất là y tế cơ sở để ứng phó thường xuyên, kịp thời; lấy xã, phường, thị 
trấn là "pháo đài", lấy người dân là "chiến sỹ", là trung tâm, là chủ thể phòng, chống 
dịch; kịp thời đưa dịch vụ y tế, an sinh xã hội đến gần dân nhất, sát dân nhất và sớm 
nhất có thể nhằm giảm ca chuyển nặng và tử vong. 

2. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh và các cơ quan chức 
năng thực hiện nghiêm túc, quyết liệt Kết luận số 20-KL/TW ngày 16/10/2021 của 
Hội nghị Trung ương 4 (khóa xni), các kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí 
thư, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, các quy định, hướng 
dẫn của Bộ Y tế và các bộ, ngành, chủ trương của Tỉnh ủy xây dựng, tổ chức thực hiện 
kế hoạch thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, thực hiện 
thành công "mục tiêu kép Trong đó, cần đặc biệt lưu ý một số nội dung sau: 

(1) Chỉ đạo UBND tỉnh khẩn trương xây dựng, chủ động tổ chức thực hiện Kế 
hoạch "thích ứng an toàn, lỉnh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19"\ xây dựng 
kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 
theo từng cấp độ dịch với các giải pháp cụ thể, dứt khoát, khoa học, kịp thời, quyết 
liệt, bám sát thực tiễn, đúng tầm mức cần thiết bảo đảm hiệu lực, hiệu quả; kết hợp hài 
hòa giữa các giải pháp chuyên môn y tế với các giải pháp hành chính, kinh tế - xã hội 
phù hợp với diễn biến, cấp độ dịch bệnh tại từng địa bàn và áp dụng linh hoạt các biện 
pháp bổ sung cụ thể cần thiết, nhưng không trái với quy định của Trung ương, không 
gây ách tắc lưu thông hàng hóa, sản xuất kinh doanh và đi lại, sinh hoạt của Nhân dân. 

(2) Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Sở Giao thông Vận tải 
theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng, 
chính quyền các địa phương liên quan tiếp tục kiếm soát chặt chẽ các cửa khấu, cảng 
khẩu, đường mòn, lối mở trên toàn tuyến biên giới và tuyến biển để ngăn chặn người 
xuất nhập cảnh trái phép hoặc không được kiểm soát dịch bệnh; quản lý, kiểm soát 
chặt chẽ các cảng, bến, các tuyến bến thủy nội địa đảm bảo thực hiện nghiêm các biện 
pháp phòng, chống dịch theo quy định, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ về dịch bệnh 
từ hướng biển. 

(3) Sở Giao thông Vận tải chủ trì, phối họp với các cơ quan, đơn vị chức năng và 
các địa phương hướng dẫn, tổ chức, quản lý hoạt động liên quan đến lưu thông, vận 
chuyển hàng hóa đường bộ, đường thủy, hoạt động vận tải hành khách công cộng 
đường bộ, đường thủy nội địa, hàng hải, đường sắt, hàng không phù hợp với điều kiện 
phòng, chống dịch bệnh đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COYID-19 theo hướng dẫn, quy định của Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Y tế. Công An 
tỉnh và Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát phát hiện, xử lý 
kịp thời, nghiêm minh, công khai các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống 
dịch bệnh. 

Tổ chức các chốt kiểm soát thông tin ra vào tỉnh một cách linh hoạt, sáng tạo, 
phù hợp với tình hình mới trên cơ sở áp dụng tối đa công nghệ thông tin, giảm tiếp 
xúc trực tiếp; nắm chắc và chia sẻ kịp thời thông tin 24/7 giữa các lực lượng Công an, 
Y tế, Thông tin Truyền thông, Giao thông vận tải, Công Thương, và các địa phương 
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về người và phương tiện ra vào tỉnh để hỗ trợ hiệu quả cho công tác bảo đảm an toàn 
giao thông, an ninh trật tự, quản lý xã hội, phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã 
hội, nhưng không gây ách tắc, ảnh hưởng đến lưu thông hàng hóa, dịch vụ và đi lại 
của nhân dân. Đồng thời, có phương án sẵn sàng chuyến sang trạng thái hoạt động của 
trạm kiểm soát phòng, chống dịch bệnh theo quy định của pháp luật khi có tình huống 
nảy sinh hoặc theo chỉ đạo của cấp có thẩm quyền. 

(4) Phát huy vai trò trung tâm và nâng cao trách nhiệm, tính chủ động của doanh 
nghiệp trong tổ chức sản xuất kinh doanh và thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch: Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của chính mình; bám sát phương châm "03 
trước, 04 tại cho", dự phòng, tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở; tổ chức sản 
xuất, kinh doanh phải an toàn và chỉ khi an toàn mới tổ chức sản xuất, kinh doanh; 
phải thường xuyên tự đánh giá nguy cơ và nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch, nhất là nguyên tắc 5K, cài đặt và quét mã QR theo quy định của Bộ Y tế 
và của tỉnh. 

Ngành than, các khu kinh tế, khu công nghiệp, cụm công nghiệp, các cơ sở sản 
xuất, công trường xây dựng phải thường xuyên rà soát, bổ sung, hoàn thiện quy trình, 
phương án, biện pháp phòng, chống dịch an toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn 
trong tình hình mới và kế hoạch tầm soát, xét nghiệm sàng lọc định kỳ, thường xuyên 
cho người lao động theo quy định nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối về sức khỏe cho 
người lao động, giữ vững sức sản xuất trong mọi tình huống, góp phần thúc đẩy tăng 
trưởng kinh tế. 

Người đứng đầu các cơ quan, công sở, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phải chủ động xây dựng, tổ chức thực hiện quy trình 
quản lý an toàn dịch bệnh cho người lao động phù hợp với đặc thù sản xuất, kinh 
doanh, loại hình dịch vụ của đơn vị; ký cam kết thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, 
chống dịch với UBND cấp xã nơi đứng chân về tổ chức hoạt động sản xuất, kinh 
doanh dịch vụ và chịu trách nhiệm pháp lý nếu để xảy ra lây lan dịch bệnh. 

(5) Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế và UBND các địa 
phương rà soát, hướng dẫn quy trình phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động 
giáo dục và đào tạo theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Y tế. 

Thực hiện các giải pháp đảm bảo thực hiện năm học 2021 - 2022 an toàn, hiệu 
quả, phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh tại từng địa phương; chủ động xây 
dựng, tố chức có hiệu quả kế hoạch sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, "dù khó 
khăn đến đâu cũng phải thi đua dạy tốt, học tốt", tố chức dạy và học có trọng tâm, 
trọng điếm; kết họp giữa dạy trên lóp với học trực tuyến, qua truyền hình, giao bài tập 
về nhà, phù hợp với yêu cầu học tập kiến thức mới và ôn tập. Hằng ngày, thực hiện 
khử trùng, vệ sinh lóp học, trường học, các vị trí thường xuyên tiếp xúc, phương tiện 
đưa đón học sinh thường xuyên, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phấm theo quy định. 

Thiết lập cơ chế phối họp, kênh liên lạc 24/7 chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường 
và xã hội trong công tác quản lý, theo dõi sức khỏe học sinh một cách thường xuyên, 
chủ động, chặt chẽ, có hệ thống; vận động phụ huynh học sinh kiên quyết không đưa 
con em tới lớp học, trường học khi có một trong các biểu hiện triệu trúng sốt, ho, mệt 
mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở và phải liên hệ ngay với cơ sở y tê 
để xét nghiệm, tư vấn, hỗ trợ y tế kịp thời. 
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(6) Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan và các địa phương 
rà soát, hoàn thiện xây dựng kịch bản và phương án bảo đảm công tác y tê phục vụ 
phòng, chống dịch COVID-19 ở các cấp đối với từng cấp độ dịch theo phương châm 
"3 ừ-ước", "4 tại chỗ" để chủ động, sẵn sàng ứng phó, tô chức triên khai khi có dịch 
xảy ra trên địa bàn; đồng thời, chủ động hướng dẫn, hỗ trợ, tăng cường kiêm tra, giám 
sát các cơ quan, đơn vị, địa phương, tô chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuât, kinh 
doanh, dịch vụ, cơ sở giáo dục đào tạo, cơ sở y tế,... trong việc xây dựng và thực hiện 
kế hoạch, các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-
19 theo quy định. Thực hiện việc mua săm đê phục vụ công tác phòng, chông dịch 
COVID-19 theo đúng quy định, đảm bảo công khai, minh bạch, chặt chẽ, phòng, 
chống tiêu cực, lãng phí, tham nhũng. 

Tăng cường tổ chức đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực truy vết, xét nghiệm, 
cách ly y tế và điều trị trên địa bàn đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong mọi tình 
huống. Tăng cường khả năng thu dung, điều trị và chăm sóc người mắc COVID-19 
theo hướng dẫn của Bộ Y tê, trong đó đặc biệt lưu ý: Xây dựng kế hoạch thu dung, 
chăm sóc, điều trị người mắc COVID-19 (F0), nhất là kế hoạch bảo đảm đáp ứng về 
giường ICU. Xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm khi có dịch xảy ra: các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh từ tuyến huyện trở lên phải có đủ hệ thống cung cấp ô xy hóa 
lỏng, khí nén; các trạm y tế xã, phường, thị trấn bảo đảm sẵn sàng cung cấp ô xy y tế; 
có kế hoạch tổ chức các trạm y tế lưu động, tổ chăm sóc F0 tại cộng đồng, tổ chức 
quản lý F0 tại nhà phù hợp đặc thù từng địa bàn về mật độ dân cư, điều kiện tự nhiên, 
kinh tế - xã hội. Tổ chức cơ sở khám bệnh, chữa bệnh vừa điều trị bệnh nhân thông 
thường, vừa điều trị COVID-19. Bảo đảm tổ chức phân luồng, sàng lọc các trường 
hợp nghi nhiễm đến cơ sở khám, chữa bệnh để sớm phát hiện ca bệnh, quản lý chặt 
chẽ, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Tiếp tục tăng cường năng lực xét nghiệm, hướng dẫn, chỉ đạo tổ chức xét nghiệm 
đối với địa bàn nguy cơ và nhóm nguy cơ cao theo hướng dẫn của Bộ Y tế đảm bảo 
khoa học, có trọng tâm, trọng điểm, không lạm dụng, gây lãng phí, nhưng không được 
xem nhẹ, lơ là, chủ quan, buông lỏng. Trong đó, gắn trách nhiệm người đứng đầu các 
địa phương, cơ quan, đơn vị, các cơ sở y tế trong tổ chức thực hiện xét nghiệm tất cả 
các trường hợp có một ừong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất 
vị giác và khứu giác, khó thở,... Xét nghiệm tầm soát ngẫu nhiên, đinh kỳ tại các khu 
vực có nguy cơ cao, các nhóm nguy cơ. Tăng cường hướng dẫn người dân biết tự xét 
nghiệm bằng phương pháp test nhanh, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu thần tốc xét nghiệm 
trên diện rộng để xử lý 0 dịch trong thời gian ngắn nhất. Khuyến khích việc xét 
nghiệm tầm soát, sàng lọc ngẫu nhiên tự nguyện theo phương pháp gộp mẫu. Các tố 
chức, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở kinh doanh dịch vụ, trung tâm 
thương mại, siêu thị, cơ quan, công sở chủ động chủ động, thương xuyên tự tổ chức 
xét nghiệm SARS-CoV-2 tầm soát, sàng lọc, định kỳ theo quy định hoặc ngẫu nhiên 
cho người có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 cao (các trường hợp di chuyến nhiều nơi, 
tiếp xúc nhiều người). Khi có dịch bệnh xảy ra, các địa phương phải căn cứ vào các 
yếu tố nguy cơ, tình hình dịch bệnh và mức độ của 0 dịch, nhanh chóng quyết định đối 
tượng, địa bàn xét nghiệm phù họp để xử lý 0 dịch đảm bảo "thần toe", kết họp các 
hình thức test nhanh và PCR, nhằm phát hiện F0 nhanh nhất, bóc tách ra khỏi cộng 
đồng, không để dịch lây lan bùng phát. 
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Tiếp tục rà soát củng cố nâng cao năng lực cách ly tập trung và cách ly tại nhà sát 
điều kiện thực tiễn ở từng địa bàn cụ thể theo hướng dẫn của Bộ Y tế, đúng phương 
châm "3 trước "4 tại chỗ", sẵn sàng đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch trong mọi 
tình huống. Chính quyền các địa phương, lực lượng Công an, các tổ COVID-19 cộng 
đồng tăng cường quản lý, kiếm tra, giám sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà, 
xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Triển khai dứt điểm kế hoạch tiêm phòng vắc xin mũi 2 và tiêm vét cho người 
trên 18 tuổi, ưu tiên tiêm tối đa những trường hợp từ 50 tuổi trở lên có bệnh lý nền, 
sẵn sàng tiêm chủng cho người dưới 18 tuổi và tiêm tăng cường khi có hướng dẫn của 
Bộ Y tế. Lập hồ sơ theo dõi, quản lý tất cả các trường hợp trên 50 tuổi có bệnh lý nền 
ở từng địa phương, nhất là những trường hợp không thể tiêm vắc xin để có chiến lược 
"bảo vệ trọng điểm'" nhằm giảm thấp nhất tỷ lệ nhập viện và tử vong do COVID-19 
khi dịch xảy ra. 

Củng cố, nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng, y tế cơ sở. Rà 
soát, bố trí, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, đội ngũ y bác sỹ hiện có 
đảm bảo kịp thời ứng phó vód các tình huống dịch bệnh nảy sinh; không để xảy ra bị 
động, bất ngờ trong mọi tình huống theo phương châm "4 tại cho". Liên tục cập nhật 
các nghiên cửu, ứng dụng các phương pháp điều trị, kết họp đồng bộ, hiệu quả các biện 
pháp trong điều trị người bệnh, giảm tối đa ca chuyển nặng và tử vong. Hướng dẫn 
triển khai các mô hình chăm sóc, điều trị người nhiễm tại nhà đối với các trường hợp 
không triệu chứng đảm bảo các điều kiện cần thiết trong quá trình thực hiện cách ly. 

Khẩn trương xây dựng, phổ biến sổ tay hướng dẫn các hoạt động sản xuất, kinh 
doanh, học tập, tham gia giao thông, tiêu dùng,... trong trạng thái bình thường mới, 
thích ứng "sống chung an toàn" với dịch bệnh. 

(7) Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống, kiểm soát dịch 
và phục hồi phát triển kinh tế - xã hội bảo đảm dữ liệu cfô liệu "sạch". Chú 
trọng việc quản lý thông tin người vào ra cơ quan, công sở, địa điểm công cộng, sử 
dụng phương tiện giao thông công cộng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, cơ sở giáo 
dục, cơ sở y tế, sự kiện đông người bằng mã QR. Củng cố và nâng cao hiệu quả Tố 
công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh, cấp huyện. 

Tiếp tục tận dụng cơ hội tạo ra trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thúc 
đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, chính quyền, đoàn thể; tăng cường họp 
trực tuyến, xử lý công việc trên môi trường mạng, cung cấp dịch vụ công ừực tuyến 
mức độ 3, 4, khám bệnh từ xa, dạy và học trực tuyến; phát triển thương mại điện tử, 
thanh toán điện tử, không dùng tiền mặt, không tiếp xúc trực tiếp. 

(8) Công an tỉnh chủ trì, phối họp với các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh 
trật tự, an toàn xã hội, an ninh con người, an ninh mạng, nhất là tại cơ sở xã, phường, 
thị trấn và tại các địa bàn, khu vực cách ly y tế, giám sát các trường hợp phải thực hiện 
cách ly theo quy định; tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, hành vi 
vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm các đối tượng lợi dụng chính sách phòng, chống dịch. 
Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai hiệu quả việc kết nối cơ sở dữ liệu 
dân cư với dữ liệu về tiêm chủng, xét nghiệm, quản lý người nhiễm COVID-19 khỏi 
bệnh để triển khai thống nhất việc ứng dụng mã QR trên thẻ căn cước công dân (hoặc 
hình thức phù hợp đoi với nhũng người chưa cổ thẻ căn cước công dân mới) phục vụ 
việc quản lý đi lại của người dân và công tác phòng, chống dịch COVID-19. Tham 
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mưu xây dựng, hoàn thiện hệ thống thu thập và tổng họp các số liệu dịch tễ và nhân 
khẩu học một cách toàn diện và kịp thời, dựa trên nền tảng dữ liệu dân cư quốc gia và 
thẻ căn cước công dân để tạo thuận lợi cho quá trình ra quyết định nhanh chóng, chính 
xác bảo đảm sự nhất quán, đồng bộ, kết nối chia sẻ liên thông, chi phí thấp. 

Bố trí lực lượng để tổ chức phân luồng, hướng dẫn kiểm tra giao thông và kiểm 
soát hiệu quả phòng, chống dịch COVTD-19 phù hợp với diễn biến dịch bệnh trên địa 
bàn và các quy định của pháp luật, của Trung ương, của tỉnh trong tình hình mới. 
Tăng cường tuần tra, kiểm soát phát hiện các trường hợp người tham gia giao thông vi 
phạm quy định phòng chống dịch; thường xuyên kiểm tra quản lý cư trú, lưu trú, hoạt 
động kinh doanh có điều kiện để phát hiện kịp thời các trường hợp vi phạm quy định 
phòng, chống dịch COVID-19, xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật. Hằng 
ngày, cập nhật thông tin quản lý việc cư trú, thông tin y tế và di biến động của người 
dân trên địa bàn; đặc biệt là giám sát y tế đối với người đi, về từ các khu vực, địa 
phương có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao kịp thời chia sẻ với các lực lượng chức 
năng và các địa phương liên quan phục vụ hiệu quả công tác phòng, chống dịch. 

3. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm 
trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc quản lý cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
chức, người lao động và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; chủ động tự 
tổ chức xét nghiệm tầm soát, sàng lọc định kỳ các đối tượng có nguy cơ cao; kiểm 
soát chặt chẽ nguồn nguy cơ lây nhiễm, nhất là người ra vào, người đến liên hệ làm 
việc, giao dịch công tác; phát hiện sớm các trường họp nghi ngờ để ứng phó kịp thời; 
tuyệt đối không để xuất hiện, lây lan dịch bệnh do lỗi chủ quan. Từng cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên gương mẫu thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

ở địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh nào, khi phát hiện có 
trường họp nhiễm, hoặc nghi nhiễm COVID-19, phải khẩn trương "thần toe" truy vết 
nhanh, "thần tốc" tổ chức lấy mẫu, xét nghiệm, khoanh vùng gọn nhất có thể, cách ly 
ngay, điều trị tích cực và dập dịch triệt để, kiên quyết không để dịch bệnh lây lan 
nhanh, trên diện rộng; nhanh chóng làm sạch địa bàn giãn cách, phong tỏa trong thời 
gian sớm nhất có thể. Đồng thời, triển khai các hoạt động đảm bảo an sinh xã hội, tiếp 
cận dịch vụ y tế để người dân yên tâm tuân thủ các quy định phòng, chống dịch. 

4, Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo UBND cấp huyện, cấp xã: (1) 
Duy trì chế độ ứng trực thường xuyên, hoạt động của công an xã, khu vực, trật tự dân 
phô, Tô COVID-19 cộng đông đê rà soát, quản lý, giám sát chặt chẽ việc di biên động 
người dân trên địa bàn thôn, khu, bản, xã, phường, thị trấn. (2) Giám sát, theo dõi sức 
khỏe và xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2 theo quy định và hướng dẫn của Bộ Y tế đối 
với những người cư trú trên địa bàn khi trở về từ địa phương, khu vực nguy cơ rất cao, 
nguy cơ cao (được công bố tại trang thông tin điện tử của Bộ Y tế); xử lý nghiêm 
những tổ chức, cá nhân vi phạm trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. (3) 
Chủ động phối họp với Sở Y tế bảo đảm nắm chắc tình hình, xử lý nhanh chóng, kịp 
thòi kiểm soát dịch bệnh trong mọi tình huống có thể xảy ra trên địa bàn; chủ động 
tăng cường thực hiện các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch COVID-19; siết chặt công tác kiếm tra, giám sát tại các cơ sở khám, chữa bệnh, 
cơ sở sản xuất kinh doanh và các khu vực có nguy cơ khác. 
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5. Các ban đảng của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội 
tỉnh, Ban thường vụ cấp ủy các địa phương đấy mạnh kiếm tra, giám sát việc thực 
hiện các quy định của pháp luật, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo 
của Trung ương, của Tỉnh. Ban Nội chính Tỉnh ủy chủ trì, phối họp với ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, giám sát chuyên đề, thường xuyên, đột xuất, không báo 
trước, kiểm tra dấu hiệu vi phạm cách cấp (nếu cần) đối với các cơ quan, đơn vị, địa 
phương trong việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo của 
Trung ương, của Tỉnh. 

6. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin Truyền thông, Trung tâm Truyền thông 
tỉnh đổi mới nội dung, hình thức thông tin, truyền thông, định hướng dư luận với thời 
lượng thỏa đáng, thường xuyên, liên tục, hằng ngày; chú trọng truyền thông tích cực, 
chủ động công khai các phương án, kịch bản, biện pháp thích ứng an toàn, "sống 
chung " với dịch bệnh; củng cố niềm tin của người dân, tạo sự đồng thuận xã hội; kiên 
quyết xử lý nghiêm các trường họp đưa thông tin sai sự thật, tin đồn không đúng sự 
thật. Nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch bệnh nhằm 
tự bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; tuyệt đối không được lơ là, chủ 
quan, mất cảnh giác; tự giác tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc 5K, kể cả khi đã tiêm đủ 
02 mũi vắc xin; sử dụng mã QR theo quy định để khai báo y tế tại các địa điểm, nơi có 
chỉ dẫn, yêu càu thực hiện. 

7. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tăng cường phối họp 
với các cấp chính quyền tuyên truyền, vận động để dân biết, dân hiểu, dân tin, dân 
theo và dân làm, người dân là trung tâm, là chủ thể cùng với hệ thống chính trị tham 
gia phòng, chống dịch tích cực, hiệu quả. Mọi người dân phải luôn luôn đề cao cảnh 
giác, không được lơ là, chủ quan, nâng cao ý thức, tự giác tuân thủ các các biện pháp 
phòng, chống dịch, thực hiện tốt 5K, quét mã QR khai báo y tế theo quy định; khi có 
các triệu chứng ho, ốm, sốt, khó thở, đau mỏi cơ, đau rát họng,... nên ở nhà, không đến 
công sở, cơ quan, trường học, nơi công cộng, đồng thời phải liên hệ với bệnh viện, cơ 
sở y tế, bác sỹ để được tư vấn, hỗ trợ và thực hiện theo hướng dẫn của bác sỹ. 

Phát huy cao độ vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng tại địa bàn khu dân cư phối 
hợp chặt chẽ với lực lượng công an cấp cơ sở thường xuyên "đi từng ngô, gõ từng 
nhà, rà từng đổi tượng" nhằm kiểm soát tốt mọi di biến động dân cư, tạm trú, tạm 
vắng, phát hiện kịp thời các trường họp về từ vùng có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao 
không khai báo y tế trung thực, người trốn cách ly, người nhập cảnh và tổ chức nhập 
cảnh trái phép, người cư trú, tạm trú bất hợp pháp trên địa bàn, để xử lý hoặc kiến 
nghị xử lý theo quy định của pháp luật. 

8. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo ƯBND tỉnh, các sở, ban, ngành và các 
cơ quan liên quan; Ban Thường vụ các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo UBND cùng cấp 
khẩn trương tập trung xây dựng Ke hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 
sách nhà nước năm 2022; Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 5 năm 2021 -
2025; Ke hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, giữ bằng được đà tăng 
trưởng hai con số. Trọng tâm là: 

(1) Tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng 
kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại bảo đảm liên thông, tổng thể, trọng tâm ưu tiên là 
phát triến hạ tầng giao thông chiến lược, công nghệ thông tin, viễn thông, cảng biển và 
dịch vụ cảng biển, hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế. Tận dụng các cơ hội mới, 
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có cơ chế, chính sách, nhất là nhà ở và hạ tầng xã hội cho công nhân, lao động tạo 
bước đột phá phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và lao động có kỹ năng gắn với 
nhanh chóng tăng quy mô và nâng cao chất lượng dân số đáp ứng yêu cầu phát triến 
nhanh và bên vững của Tỉnh là khâu đột phá, câp bách; gan chặt với nâng cao chât 
lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý, công chức, viên chức trong hệ thông 
chính trị là nhân tố quyết định sự thành công trước mắt và chiến lược. Nâng cao chất 
lượng cải cách hành chính, cải thiện môi trường đâu tư kinh doanh; nâng cao năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh, chất lượng thực thi chính sách, pháp luật; giữ vững vị trí nhóm 
đầu về các chỉ số PCI, PAR index, SIPAS và PAPI. 

(2) Phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, đổi mới mạnh mẽ mô hinh tăng 
trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi phương thức phát triển từ "nâu" sang 
"xanh giải quyết đồng bộ và có hiệu quả các mâu thuẫn, thách thức nhằm đẩy nhanh 
tôc độ công nghiệp hóa - hiện đại hóa - đô thị hóa; kêt hợp chặt chẽ công nghiệp, dịch 
vụ, nông nghiệp theo hướng: Phát triển dịch vụ tổng hợp hiện đại ngày càng giữ vai 
trò chủ đạo; phục hồi ngành du lịch một cách có kiểm soát (theo lộ trình mở nội tỉnh, 
liên tỉnh, quốc tế), từ thực tiễn vừa làm, vừa rút kinh nghiệm hoàn thiện; xây dựng 
khung đánh giá, phân loại đối với các cơ sở kinh doanh du lịch, lữ hành, điểm đến... 
và các chuỗi cung ứng liên quan đến dịch vụ, du lịch về bảo đảm an toàn, phòng 
chống dịch bệnh COVID-19; Bộ quy tắc ứng xử phòng chống dịch của ngành du lịch 
Quảng Ninh; triển khai xây dụng, áp dụng hệ thống "thẻ xanh COVID-I9", khuyến 
khích việc đi du lịch an toàn đối với những người đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. 

Nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư, tăng nhanh tỷ trọng đóng góp vào GRDP và 
thu ngân sách của công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghệ cao, công nghệ thông 
minh, giá trị gia tăng lớn; phát triển hợp lý, bền vững ngành công nghiệp khai khoáng, 
trọng điểm là ngành Than góp phần bảo đảm an ninh năng lượng theo quy hoạch. Phát 
triển kinh tế biển và nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp sinh thái. Phát triến 
doanh nghiệp và phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân, khởi nghiệp sáng tạo, phát 
triển sản phẩm chủ lực và xây dựng thương hiệu của Tỉnh, tạo sự liên kết giữa các 
thành phần kinh tế. Đổi mới mô hình phát triển của khu kinh tế, khu công nghiệp thực 
sự trở thành trọng điểm thu hút đầu tư, động lực tăng trưởng của Tỉnh và của Vùng 
kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. Đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số, phát 
triển kinh tế số và xã hội số; chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ; 
huy động, phân bổ, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển; sử dụng tiết 
kiệm, hiệu quả tài nguyên thiên nhiên. 

(3) Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế nhanh, bền vững với phát triển văn 
hóa, con người, xây dựng nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh; giữa đấy nhanh tốc 
độ đô thị hóa gắn với nâng cao hiệu quả kinh tế đô thị, xây dựng nông thôn mới, 
nhanh chóng thu hẹp khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền; bảo đảm an 
sinh xã hội, phúc lợi xã hội, tiến bộ và công bằng xã hội; nâng cao chất lượng sống 
mọi mặt của Nhân dân; bảo vệ môi trường sinh thái, thích ứng với biến đổi khí hậu, 
bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa. 

(4) Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh; giữ vững ổn định chính trị, trật tự, 
an toàn xã hội, chủ quyền biên giới quốc gia; mở rộng và nâng cao hiệu quả hoạt động 
đối ngoại và hội nhập quốc tế, nhất là trong phòng, chống dịch bệnh, thúc đẩy giao 
thương, phục hồi ngành du lịch, dịch vụ. Xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp 
tác và phát triển. Xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn, văn minh. 
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^ (5) Phấn đấu hoàn thành mục tiêu của năm 2021, tăng trưởng GRDP trên 10% 
và tống thu ngân sách nhà nước ừên địa bàn đạt trên 51.000 tỷ đồng. 

9. Hằng ngày, chậm nhất trước 20h00, Giám đốc Sở Y xế chủ trì, phối hợp với 
Thủ trưởng các đơn vị: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân Sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội 
Biên Phòng tỉnh, Giao thông Vận tải, Thông tin Truyền thông, Công Thương, Lao 
động Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Công nghiệp Than -
Khoáng sản Việt Nam, Trưởng Ban quản lý Khu Kinh tế, Chủ tịch UBND các địa 
phương cập nhật chính xác, kịp thời các thông tin, dữ liệu phục vụ việc xác định cấp 
độ dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế; căn cứ tình hình dịch trên địa bàn, tham mưu 
UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp tỉnh thực hiện công bố 
mức độ dịch và các biện pháp áp dụng tương ứng. 

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định tại Quy 
chế làm việc của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh, nhất là khi phát hiện ra ca 
F0 phải tìm mọi cách báo cáo ngay với các đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó 
Trưởng Ban Chỉ đạo 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 ninh trật tự, duy trì các 
hoạt động kinh tế - xã hội. 

Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chịu trách nhiệm chi đạo, kiểm tra, đôn đốc, theo 
dõi, tổng hợp báo cáo thường xuyên, định kỳ hằng tuần và đột xuất khi cần việc thực 
hiện chỉ thị này với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy. ủy ban Kiểm 
tra Tỉnh ủy và Ban Nội chính Tỉnh ủy giám sát, kiểm tra thực hiện chỉ thị theo chức 
năng, nhiệm vụ. 

Các đồng chí Tỉnh ủy viên, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy dành thời gian thỏa 
đáng (kể cả ngoài giờ hành chính, ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày Le) bám sát địa bàn, 
lĩnh vực được phân công phụ trách, sâu sát cụ thể, quyết liệt chỉ đạo, kiểm tra, đôn 
đốc, nắm chắc tình hình, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, giữ vững "địa bàn an toàn -
ốn định - phát triến và đà tăng trưởng trong trạng thái bình thường mới". 

Chỉ thị này được phổ biến đến chi bộ, đảng viên, nhân dân và công khai rộng rãi 
trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Nơi nhân: 
- Ban Bí thư Trung ương (để báo cáo), 
- Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ 
Vũ Đức Đam (để báo cảo), 

- Bạn Tuyên giáo TW, VPTW Đàng, VP Chính phủ 
(để bảo cảo), 

- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19, 
Bộ Y tế (để bảo cảo), 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 
- Đàng đoàn HĐND tỉnh, BCS đảng UBND tỉnh, 
- BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh, 
- MTTQ, các tổ chức CT-XH, các sở, ban, ngành, 
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh, 
- Tập đoàn TKV, Tổng Công ty Đông Bắc, 
- Lưu VPTU, TH4. 

T Í M  BAN THƯỜNG vụ 
13 í THƯ 

guyễn Xuân Ký 
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