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

BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH VE PHÒNG, CHỐNG DỊCH COYID-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 27/9/2021 

Ngày 27/9/2021, Thường trực Tửứi ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức hội nghị 
tạrc tuyến với Ban Chỉ đạo, Tning tâm Chỉ huy cấp huyện, cấp xã về việc triển khai 
đồng bộ, quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 
Tuần qua, Tỉnh tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-
19, trong đó siết chặt quản lý bên ngoài, kiểm soát mọi nguy cơ mầm bệnh xâm nhập 
vào địa bàn để giữ bên trong ổn định trong trạng thái bừih thường mới, mở lại một số 
hoạt động và loại hình kinli doanh dịch vụ với yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các biện 
pháp phòng, chống dịch; tiếp nối 90 ngày không ghi nhận ca nhiễm trong cộng đồng, 
giữ vững vùng "xanh" an toàn. Tuy nhiên, nhiều người dân còn biểu hiện lơ là, chủ 
quan, mất cảnh giác, ý thức phòng, chống dịch chưa cao, nhất là sau khi đã được tiêm 
vắc xin phòng COVID-19 và tỉnh thực hiện "nới lỏng bên trong có kiểm soát"-, công 
tác kiểm tra, giám sát, xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch của 
các cơ quan chức năng, các địa phương, nhất là cấp cơ sở còn hạn chế; tỷ lệ ứng dụng 
nền tảng công nghệ khai báo y tế điện tử và quản lý thông tin người ra vào địa điểm 
công cộng bằng mã QR code chưa đáp ứng được yêu cầu công tác quản lý. Trong khi 
đó, nguy cơ mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh luôn hiện hữu. 

Sau khi thảo luận, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh 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 27/9/2021. Trong đó lưu ý: 

1. Tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng các điều kiện bảo đảm chuyển trạng thái từ mục 
tiêu "không cỏ COVỈD-Ỉ9" sang "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quà 
dịch 00710-19" theo chủ trương, chiến lược mới của Trung ương với 3 chủ thể chính 
là Nhà nước - Doanh nghiệp - Người dân. Trong đó, Nhà nước là chủ thể quản lý, 
phải đi trước một bước và chính quyền cơ sở là trọng tâm trong chiến lược phòng, 
chống dịch mới; Nhân dân là chủ thể, là trung tâm, là "chiến sỹ" quyết định sự thành 
công trong phòng, chống dịch phải được trang bị đầy đủ kiến thức, kỹ năng cần thiết 
nhất để chủ động phòng, tránh dịch bệnh cho bản thân, gia đình, cộng đồng; từng cơ 
quan, doanh nghiệp phải chủ động chuẩn bị phương án, kế hoạch thích ứng an toàn, 
đảm bảo an toàn để sản xuất và sản xuất phải an toàn, yêu cầu người lao động thực 
hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch, nâng cao hơn nữa ý thức tự phòng, tránh 
dịch mọi lúc, mọi nơi, động viên người lao động tập trung làm việc, không ra ngoài 
tỉnh nếu không thực sự cần thiết để giữ vững sức sản xuất của doanh nghiệp, góp phần 
thực hiện thành công mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quý IV năm 2021. 

2. Kiên tri thực hiện mục tiêu xuyên suốt là bảo vệ sức khỏe, tính mạng Miân 
dân gắn với thực hiện "mục tiêu kép"-, chiến lược "Vắc xin + 5K + công nghệ + truyền 
thông"-, phương châm "5 trước", "4 tại chỗ", dự phòng, tích cực, chủ động, từ xa. 
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từ sớm, từ cơ sở, gắn với trách nhiệm người đímg đầu, đề cao vai trò chính quyền cơ 
sở và ý thức của người dân, người lao động, cấp xã phải tiếp tục được củng cố toàn 
diện về năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và chuẩn bị tốt phương án sẵn sàng ứng 
phó với mọi tình huống, mọi cấp độ diễn biến của dịch bệnh thực hiện chiến lược mới 
nhằm giảm thiểu đến mức thấp nhất các ca lây nhiễm và tử vong. 

Từng địa phương, cơ quan, đơn vị, cơ sờ sản xuất kinh doanh phải xây dựng kế 
hoạch cụ thể, nhất là bổ sung, điều chỉnh các nội quy, quy chế, quy định, quy tắc 
ứng xử cho phù hợp, sát với đặc thù, điều kiện cụ thể của từng ngành nghề, lĩnh 
vực... để chủ động chuyển sang thích ứng dịch bệnh COVID-19 với lộ trình, bước 
đi cụ thể, chắc chắn, có kiểm soát để vừa khôi phục hoạt động kinh tế - xã hội, hoạt 
động sản xuất kinh doanh, giữ vững đà tăng trưởng trong điều kiện "bình thường 
mớr, vừa có giải pháp thích ứng an toàn, giảm tlũểu tác hại, ứng phó hiệu quả với 
dịch bệnh COVID-19" 

3. Tiếp tục củng cố, nâng cao năng lực y tế, trong đó đề cao vai trò của y tế cơ 
sở, y tế cấp huyện. Ngành y tế phải theo dõi sát sao diễn biến dịch bệnh COVID-19, 
đặc biệt là các biến thể mới; thường xuyên cập nhật, điều chỉnh phương pháp, biện 
pháp phòng ngừa, xét nghiệm, tiêm chủng và điều trị với tinh thần tự lực, tự cường; 
tính toán kỹ phương án, phương thức vận hành để phát huy hiệu quả hoạt động của 
mô hình trạm y tế lưu động theo yêu cầu của Bộ Y tế gắn với trạm y tế cấp xã phù 
hợp với thực tiễn địa bàn Quảng Ninh (khu vực đô thị tập trung, đô thị không tập 
trung, khu vực nông thôn, khu vực miền núi, biên giới, hởi đáo)', khẩn trương xây 
dựng tài liệu hướng dẫn cơ bản về phòng ngừa, điều trị khi mắc COVrD-19 để người 
dân tự phòng, tự tránh, tự chữa bệnh, tự xét nghiệm tại nhà. Tiếp tục tăng cường 
năng lực xét nghiệm RT-PCR tại 13/13 địa phương, phấn đấu đạt 15.000 mẫu đơn/ 
ngày, 75.000 mẫu gộp 5/ ngày. 

Hằng ngày, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện phải đánh giá mức độ 
nguy cơ, yếu tố rủi ro tác động vào địa bàn đế xác định địa chỉ, đối tượng lấy mẫu 
xét nghiệm, tầm soát chủ động với quy mô lấy mẫu nhỏ nhất nhưng có tính đại diện 
cao nhất, hiệu quả nhất và thực hiện xét nghiệm theo mẫu gộp. Khi phát hiện ra F0, 
phải huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị để nhanh chóng truy vết, 
xét nghiệm, khoanh vùng khoa học, xử lý dứt điếm ca bệnh, ổ dịch,... 

Ngành y tế khẩn trương rà soát lại việc xét nghiệm đối với những người đã tiêm 
2 mũi vắc xin làm việc tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh đảm bảo vừa phù hợp với 
các quy địnli chung, vừa sát với thực tiễn, tránh lãng phí; xây dựng hướng dẫn đối 
với các đối tượng có nguy cơ, các khu vực có nguy cơ cần phải chỉ định lấy mẫu xét 
nghiệm sàng lọc, tầm soát chủ động trên địa bàn tỉnh; tiếp tục củng cố năng lực để 
thu dung, điều trị đảm bảo các trường họp F0 ở Quảng Ninh được chăm sóc y tế ở 
mức tốt nhất. 

4. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch xâm nhập, quản lý có hiệu 
quả người, phương tiện đi về, đi ra từ vùng có dịch phù hợp với yêu cầu phòng, 
chống dịch của địa phương trong giai đoạn trước mắt để tập trung triển khai thành 
công tiêm chủng vắc xin mũi nhắc lại (mũi 2) cho 100% người dân có chỉ định tiêm, 
cơ bản hoàn thành trong tháng 10 năm 2021. Tăng cường kết nối, chia sẻ thông tin 
về kết quả xét nghiệm test nhanh đối với lái xe tại các chốt kiểm soát ra vào tỉnh và 
điểm giao nhận hàng đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí. 
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5. Thực hiện hiệu quả công tác an sinh xã hội; rà soát kỹ, hỗ trợ kịp thời đến 

từng đối tượng theo chính sách của Trung ương, của Tỉnh bảo đảm không bỏ sót đối 
tượng, công khai, minh bạch, công bằng. Các cấp, các ngành phải chú trọng thực 
hành tiết kiệm, chống lãng phí, phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong việc mua 
sắm vật tư, thiết bị sinh phẩm... theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh. 

6. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận 
tải, Sở Ngoại vụ chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan rà soát quy 
trìnli, thủ tục, giải quyết thuận lợi việc nhập cảnh đối với các chuyên gia, nhà đầu tư 
nước ngoài, du khách và thân nhân vào Việt Nam theo nhu cầu, bảo đảm tuyệt đối 
an toàn phòng, chống dịch theo hướng nhanh hơn, linh hoạt hơn, rút gọn hơn và 
thông thoáng hơn, nhất là đối với các trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng 
COVID-19, có xét nghiệm âm tính PCR hoặc test nlianh kháng nguyên với thời gian 
phù họp. 

7. Thực hiện tốt công tác vận tải, đảm bảo lưu thông hàng hóa thông suốt, thuận 
lợi, không gây ách tắc, song phải phù hợp với yêu cầu và quy định phòng, chống dịch 
ở khu vực biên giới, cửa khẩu trên cơ sở chủ động, thường xuyên trao đổi thống nhất 
các biện pháp phòng, chống dịch với các địa phương đang có các ổ dịch, chùm lây 
nhiễm hoặc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội, nhất là cơ chế, biện pháp, quy 
trình, thủ tục kiểm soát người, hàng hóa, phương tiện đi, đến giữa các địa phương. 

8. Trên cơ sở chỉ đạo mới của Chính phủ, chính quyền các cấp, các cơ quan 
quản lý tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp; tăng cường đối thoại, tháo gỡ kịp 
thời, thực chất, hiệu quả những khó khăn, vướng mắc theo từng loại hình doanh 
nghiệp; tích cực, chủ động nghiên cứu, thống nhất phương án, chủ trương về điều 
kiện cần và đủ để tổ chức sản xuất kinh doanh an toàn, thích ứng với diễn biến dịch 
bệnh ở địa phương, phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp nhằm đạt "mục 
tiêu kép". 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên 
cứu xây dựng chương trình tổng thể phục hồi kinh tế bền vững của địa phương giai 
đoạn 2022 - 2023 thích ứng với lộ trình kiểm soát dịch bệnh, trọng tâm là phục hồi 
ngànli du lịch, dịch vụ và các ngành sản xuất chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh. 

9. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh giao Sở Thông tin Truyền 
thông tiếp tục củng cố năng lực công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch, trong 
đó nghiên cứu triển khai thí điểm ứng dụng trí tuệ nhân tạo (bằng nguồn vốn xã hội 
hóa) tại chốt kiểm soát Bạch Đằng, nhân rộng nếu hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh 
việc thiết lập các điểm kiểm soát dịch bằng mã QR tại các cơ quan, đon vị, doanh 
nghiệp, điếm kinh doanh; yêu cầu người dân thực hiện quét mã QR khi đi đến các 
điểm nêu trên để kiểm soát chặt chẽ quá trình di chuyển, phục vụ công tác quản lý 
khi cần thiết. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động tổ công nghệ hỗ trợ phòng, 
chống dịch bệnh COVID-19 cấp tỉnh, cấp huyện. 

10. Coi trọng công tác truyền thông chủ động, tích cực, 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; 
tuân thủ nghiêm ngặt 5K, kể cả khi đã tiêm đủ 02 mũi vắc xin; biết tự lấy mẫu xét 
nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên; tiếp tục ủng hộ chiến dịch tiêm chủng diện 
rộng trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo đạt mục tiêu cao nhất. 
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Thừa lệnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ thông báo ý kiến chỉ đạo 

của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chi 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 bảo cáo), T/L BAN THƯƠNG vụ 
TT BCĐ Quoc gia PCD COVID-19, Bộ Yte (để háo c -
Thường trực Tỉnh ủy (để hảo cáo), 
Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS đảng UBND tỉnh, 
Thành viên BCĐ cấp tỉnh PCD COVID-19, 
Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh, 
MTTQ và các tổ chức CT-XH, các sở, ban, ngành, 
Tập đoàn TKV, Tổng Công ty Đông Bắc, 
Lưu VPTU, TH4. ^ 

HANH iVAN PHONG 

gô Quang Hưng 
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