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r THÔNG BÁO 
sX Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRựC TỈNH ỦY, 

BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
Tại hội nghị ngày 15/11/2021 

Ngày 15/11/2021, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tồ chức hội 
nghị trực tuyến với Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy cấp huyện, cấp xã về tình hình, 
kết quả phòng, chống dịch COVip-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 
11/10/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy. Từ đầu tháng 11 tới nay, trên địa bàn tỉnh đã ghi nhận 230 ca mắc mới, 
chủ yếu được phát hiện trong cộng đồng, đã xuất hiện các ô dịch lớn tại một sô địa 
phương, trong trường học, nhà máy, các khu công nghiệp, ngành Than có hàng ngàn 
công nhân. Trong tuần, xuất hiện 0 dịch mới tại Khu công nghiệp Hải Hà, có liên 
quan tới các địa phương: Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình 
Liêu. Trước tình hình đó, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp đã 
sớm nhận diện đúng hướng và chủ động, tích cực triển khai đồng bộ, quyết liệt các 
giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; đến nay tình hình cơ bản vẫn được kiểm 
soát, song dịch bệnh có nguy cơ lan rộng, bùng phát. Qua thực tế triển khai tại các 
địa phương đã bộc lộ một số điểm yếu trong khâu tổ chức thực hiện các chủ trương 
của Trung ương, của Tỉnh, nhất là cấp cơ sở: (1) Việc để xuất hiện các 0 dịch tại 
các địa phương, nhất là trong các khu công nghiệp, trong doanh nghiệp, trường học 
có trách nhiệm rất lớn của chính quyền địa phương, Sở Y tế, Sở Lao động Thương 
binh và Xã hội, Ban Quản lý Khu kinh tế và các ngành liên quan trong công tác chỉ 
đạo, hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chưa đáp ứng được yêu cầu chung; (2) Công tác 
chuẩn bị vật tư y tế, cơ sở cách ly tập trung của một số địa phương còn thiếu chủ 
động, chưa bảo đảm nguyên tắc "S trước, 4 tại chỗ", từ xa, từ sớm, từ cơ sở, dẫn 
tới bị động, lúng túng khi có tình huông nảy sinh; (3) Việc thành lập trạm y tê lưu 
động chưa được quan tâm đúng mức, chưa sát với thực tế; (4) Công tác hướng dẫn 
cách ly, chăm sóc cho Fl, F0 không triệu chứng tại nhà còn có nhiều hạn chế, chưa 
đến từng hộ gia đình, từng người dân; có tình trạng chính quyền cơ sở còn thiếu 
trách nhiệm trong giám sát F1 cách ly tại nhà. (5) Nhiều người dân, người lao động 
ý thức phòng, chống dịch chưa cao, còn biểu hiện lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. 
(6) Nhiều trường họp người dân trên 65 tuổi dù đủ điều kiện tiêm vắc xin nhưng 
vẫn chưa tiêm vắc xin; theo chuyên gia y tế, đây là các trường họp nếu mắc Covid-
19 thì sẽ có nguy cơ tử vong cao. 

Thời gian tới, dự báo tình hình dịch bệnh trên thế giới, ở khu vực và trong nước 
tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, nhất là trong mùa Đông năm nay. 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 15/11/2021. Trong đó lưu ý: 

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính 
trị - xã hội tiếp tục tuyên truyền, quán triệt sâu rộng Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 
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11/10/2021 của Chính phủ, Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 18/10/2021 của Ban Thường 
vụ Tỉnh ủy và các chỉ đạo có liên quan của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, 
chống dịch COVID-19. 

2. Bí thư cấp ủy, Chủ tịch ƯBND cấp huyện, cấp xã tập trung chỉ đạo nâng cao 
năng lực ứng phó "4 tại chỗ", chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Tỉnh trong việc 
củng cố, nâng cao năng lực dự phòng, truy vết, xét nghiệm, thu dung, cách ly, điều 
trị bảo đảm tuân thủ triệt đê phương châm "4 tại chô", kịp thời báo cáo câp có thâm 
quyền những vướng mắc, khó khăn vượt thẩm quyền giải quyết trong xử lý thực 
hiện, trong đó phải chuân bị đây đủ sô lượng test nhanh tương đương với dân sô trên 
địa bàn và thực hiện hướng dẫn người dân tự biết làm test nhanh tại nhà nhằm bảo 
đảm ứng phó kịp thời, hiệu quả với các tình huống nảy sinh. 

Triển khai có hiệu quả mô hình điều trị F0 thể nhẹ, không triệu chứng tại cơ 
sở, cách ly F1 tại nhà, nhà trọ có kiểm soát và phải thực hiện giám sát chặt chẽ việc 
thực hiện đúng quy trình cách ly theo quy định, gắn với huy động sự vào cuộc, 
tham gia giám sát của Nhân dân, đảm bảo mục tiêu không để các ca bệnh trở nặng 
dẫn tới tử vong. 

Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối hợp chặt 
chẽ với các địa phương chủ động tham mưu phương án điều tiết năng lực y tế đáp 
ứng yêu cầu tại chỗ, chậm nhất đến ngày 30/11/2021 tất cả các trạm y tế đều có bác 
sĩ; khẩn trương tiếp nhận, phân bổ thuốc điều trị COVID-19 cho các địa phương đế 
chủ động trong công tác thu dung, điều trị các ca mắc COVID-19 ngay tại cơ sở, bảo 
đảm đúng các quy trình, quy định và an toàn tuyệt đối. 

3. Các địa phương đã xuất hiện 0 dịch phải nhanh chóng triển khai đồng bộ, 
quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; "thần tốc" 
truy vết, xét nghiệm, test nhanh, kịp thời phát hiện, bóc tách triệt để các trường họp 
F0 ra khỏi cộng đồng, chặn đứng đà lây lan, khoanh vùng gọn nhất, khóa chặt các 
ổ dịch, tuyệt đối không để 0 dịch trở thành đợt dịch; hạn chế tối đa số ca mắc mới, 
số ca trở nặng và không đế tử vong. 

Các địa phương: Đầm Hà, Hải Hà, Móng Cái, Tiên Yên khẩn trương tập trung 
phân tích, xác định cụ thể nguyên nhân mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn, đánh giá 
sát, đúng tình hình nhằm khoanh vùng gọn nhất, "thần tốc" xét nghiệm, nhanh 
chóng cô lập ca bệnh, chặn đứng nguồn lây, khóa chặt 0 dịch trong thời gian ngắn 
nhất; không đế dịch âm thầm lây lan rộng tại các khu vực trường học, khu đông 
dân cư, nhà máy, xí nghiệp, khu vực miền núi cao. Thực hiện triệt để việc theo dõi, 
điều trị các ca F0 thể nhẹ, không triệu chứng, cách ly F1 tại nhà, tuyến y tế cơ sở; 
trong đó, lưu ý các trường họp F0 là trẻ em dưới 18 tuối, người có bệnh nền chưa 
tiêm vắc xin, đặc biệt là trẻ em dưới 5 tuồi và người già có bệnh nền; trường họp 
trở nặng thì phải chuyển điều trị tại Bệnh viện số 1, thành phố Móng Cái. 

Từ ngày 16/11/2021, thống nhất với đề xuất của các đơn vị sản xuất kinh 
doanh, nhà máy, xí nghiệp trên địa bàn thành phố Móng Cái, Hải Hà về việc khôi 
phục hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Yêu cầu các đơn vị, doanh 
nghiệp phải chịu trách nhiệm kiểm soát chặt chẽ, hằng ngày phải thực hiện xét 
nghiệm, test nhanh đối với toàn bộ người lao động trước mỗi ca sản xuất, bảo đảm 
"an toàn đế sản xuất, sản xuãt phải an toàn 



4. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh yêu cầu Sở Thông tin 
Truyền thông, Sở Y tế và các đơn vị chức năng liên quan khấn trương hoàn thiện 
ứng dụng theo dõi, quản lý kết quả xét nghiệm đồng bộ, thống nhất trong toàn tỉnh; 
kết nối liên thông, đồng bộ với nền tảng công nghệ, nhất là ứng dụng PC-COVID; 
nhanh chóng cấp quyền truy cập cho các xã, phường, thị tran> các trường học, các 
đơn vị sự nghiệp công lập, các đơn vị ngành than... đế chủ động cập nhật kịp thời, 
chính xác kết quả xét nghiệm, test nhanh lên hệ thống, làm cơ sở để các cơ quan 
chức năng nhận định, đánh giá đúng, sát diễn biến tình hình dịch tễ trên địa bàn đế 
đưa ra các khuyến cáo, biện pháp ứng phó kịp thời. 

5. Đoi với công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Yêu câu các địa 
phương (Đông Triều, Quảng Yên, Đầm Hà, Hải Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ, Bình Liêu) rà 
soát, báo cáo giải trình, xác định rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân có liên quan 
trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chưa thực hiện tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 cho số lượng lớn người trên 65 tuổi có bệnh nền đã có chỉ định tiêm. 
Đồng thời, tất cả các địa phương cấp huyện, cấp xã phải tập trung rà soát, vận động, 
thực hiện tiêm chủng tôi đa cho các đôi tượng trên 18 tuôi; lập danh sách cụ thê, 
chính xác những trường họp chưa tiêm, không thể tiêm đến từng thôn, khu trước 
ngày 20/11/2021 theo chỉ đạo tại thông báo 419 - TB/TƯ ngày 09/11/2021 của 
Thường trực Tỉnh ủy. 

6. Đối vói các hoạt động tẻ chức chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam: Ban cán 
sự đảng ƯBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp 
chặt chẽ với Sở Y tế, các địa phương hướng dẫn, yêu cầu các cơ sở giáo dục đào tạo 
khi tổ chức các sự kiện nhân dịp ngày 20/11 phải nghiêm túc thực hiện xét nghiệm, 
test nhanh đối với 100% đại biểu đên dự nhăm bảo đảm an toàn tuyệt đôi cho người 
tới dự, vì mục tiêu an toàn trong trường học và cho học sinh Quảng Ninh. 

7. Tăng cường truyền thông chủ động, truyền thông định hướng với thời 
lượng thỏa đáng, thường xuyên, liên tục, hằng ngày, đủ sức cảnh báo về các nguy 
cơ tiềm ẩn của dịch bệnh nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong 
phòng, chống dịch bệnh, tự bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng; 
nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K; thường xuyên hằng ngày khai báo y tế điện 
tử; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. 

8. Các địa phương, các ngành chức năng có liên quan đẩy mạnh công tác 
kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ 
đạo của Trung ương, của Tỉnh; xử lý nghiêm và công khai các trường hợp vi phạm. 

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 ƯBND tỉnh 
và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện. 
Nơi nhân: .. 

• VPTW Đàng, VP Chính phủ (để báo cáo), —ĨILBAN THITƠNG vụ 
• TTBCĐ QuôcgiaPCD covrò-l9. Bộ Ytế (đểbáo cáo;,^T5ĩfô CỉịAT\I 1 ỴĂN PHỒNG 
• Thuòng trực Tinh ủy Cí?ế ốáo cóọ), //^ 
• 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, Tồng Công ty Đông Bắc, 
- Lưu VPTƯ, THI. ^^^gíTQuang H u n g  
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