
TỈNH ỦY QUẢNG NINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
* : 

Số 441 - TB/TU Quảng Ninh, ngày 23 tháng 11 năm 2021 

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

BAN CHÍ ĐẠO CẤP TỈNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
^ 7 tai hôi nghi ngày 22/11/2021 

— 

Ngày 22/11/2021, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tổ chức hội nghị 
trực tuyến với Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy cấp huyện vê tinh hình thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Tuần qua, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 250 ca 
F0, chủ yêu là các trường họp lây nhiêm trong cộng đông tại các địa phương: Đông 
Triều, Uông Bí, Hạ Long, Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên, Ba Chẽ. Các địa 
phương có các ca F0 đã chủ động thích ứng, nhanh chóng xác định các khu vực có 
nguy cơ để khoanh vùng ổ dịch, thần tốc truy vết, xét nghiệm có trọng tâm, trọng điếm, 
kịp thời bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly Fl, theo dõi F2; đên nay, tình hình cơ 
bản được kiểm soát, song dịch bệnh vẫn tiêm ân nguy cơ lan rộng, bùng phát. 

Tuy nhiên, trong thực hiện các chỉ đạo về phòng, chống dịch vẫn còn một số tồn 
tại, hạn chế, sơ hở cần nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời: (1) Việc tuân 
thủ các quy định, hướng dẫn và yêu cầu chỉ đạo của cấp trên và cơ quan có thẩm quyền 
tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương chưa nghiêm túc, trong đó có việc tô chức các 
sự kiện đông người, điển hình như Chương trình "Quảng Ninh - Nơi hội tụ ngôi sao 
xiếc Việt 2021" có sự tham dự của nhiều trẻ em, học sinh; (2) Một số địa phương còn 
bị động, lúng túng trong việc xử lý các tình huống dịch bệnh nảy sinh; (3) Việc hoàn 
thiện các giải pháp công nghệ phục vụ phòng, chống dịch triên khai chậm; (4) Công 
tác phối hợp giữa Ban Quản lý Khu kinh tế, các ngành chức năng liên quan, Ban Quản 
lý các khu công nghiệp, doanh nghiệp hoạt động trong khu công nghiệp và chính quyên 
địa phương nơi có khu công nghiệp trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
chưa thực sự chặt chẽ và có sự gắn kết; (5) Nhiều người dân, người lao động ý thức 
phòng, chống dịch chưa cao, còn biểu hiện lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. 

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 22/11/2021. 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 tập trung triển khai có hiệu quả 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 và 
các chỉ đạo có liên quan của Trung ương, của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch 
COVID-19. Nâng cao hơn nữa vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác của từng người 
dân, mỗi hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, dịch vụ về thích ứng an toàn ữong sinh hoạt, hoạt động và sản xuất. 

Các địa phương cấp huyện, cấp xã tiếp tục rà soát, hoàn thiện các kịch bản, 
phương án phòng, chống dịch; bảo đảm đầy đủ vật tư, sinh phẩm, trang thiết bị y tế 
thiết yếu; củng cố năng lực chỉ huy, điều hành, phân bổ nhân lực y tế hợp lý bảo đảm 
năng lực ứng phó đối với từng cấp độ dịch trong tình hình mới. 
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2. Tập trung xử lý triệt để các ổ dịch tại các địa phương: Ưông Bí, Đông Triều, 

Móng Cái, Hải Hà, Đầm Hà, Tiên Yên; tuyệt đối không để ổ dịch lâỵ lan trở thành đợt 
dịch; hạn chê tôi đa sô ca mãc mới, sô ca trở nặng, tử vong. Khi xuât hiện ổ dịch phải 
phân tích, đánh giá, xác định từng trường hợp F0 để có phương án thu dung, quản lý, 
theo dõi, cách ly, điêu trị phù hợp, giảm áp lực cho y tế tuyến trên và không gây xáo 
trộn toàn hệ thông. 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. Thiết lập kênh kết nối với chính quyền 
địa phương nơi cư trú, thường trú, tạm trú nhằm theo dõi, giám sát chặt chẽ việc cách 
ly, điêu trị tại nhà, tại cơ sở cách ly; kịp thời can thiệp, bóc tách các trường hợp F0 có 
dấu hiệu trở nặng để chuyển điều trị ở tuyến trên. 

Đối với các trường hợp F0 là trẻ em, học sinh, ngành Giáo dục và Đào tạo cần 
phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và chính quyền địa phương triển khai đồng bộ, quyết 
liệt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, nhanh chóng bóc tách F0 ra khỏi 
trường học, lớp học bảo đảm dạy và học an toàn; duy trì học trực tiếp và sẵn sàng học 
trực tuyến khi cần thiết. 

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp 
với các cơ quan chức năng và địa phương liên quan khẩn trương xây dựng hướng dẫn 
xử lý đối với tình huống nảy sinh 0 dịch lớn ở địa bàn khó khăn, nơi có hàng chục 
nghìn công nhân là người dân sinh sống ở nhiều địa phương và có đông người lao động 
ngoại tỉnh trên địa bàn trên cơ sở rút kinh nghiệm việc xử lý 0 dịch tại doanh nghiệp, 
khu công nghiệp ở Uông Bí, Hải Hà, Móng Cái. Nghiên cứu xây dựng các khu tập 
trung thu dung, điều trị F0 thể nhẹ, không có triệu chứng ngay tại các khu công nghiệp 
do ƯBND cấp huyện quyết định thành lập, quản lý, vận hành; doanh nghiệp, Ban Quản 
lý khu công nghiệp chịu trách nhiệm bảo đảm về cơ sở vật chất, hỗ trợ các điều kiện 
sinh hoạt, vật tư, sinh phẩm, với sự tham gia hỗ trợ của ngành y tế, công an cấp xã, cấp 
huyện theo đúng phương châm "3 trước", "4 tại chỗ", dự phòng, tích cực, chủ động, từ 
xa, từ sớm, từ cơ sở. 

3. Nhanh chóng khôi phục nhip độ hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các khu 
công nghiệp, nhà máy, công trường, phân xưởng, xí nghiệp có các ca bệnh. Yêu cầu 
các địa phương phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 
bóc tách triệt để F0; tập trung rà soát lại từng trường hợp người lao động, nếu đủ điều 
kiện có thể tiếp tục lao động, làm việc, nhằm bảo đảm không làm đứt gãy chuỗi sản 
xuất, ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Nghiên cứu, xem xét đối với các 
trường họp F2 xét nghiệm cho kết quả âm tính có thế đi làm bình thường, song phải 
thực hiện nghiêm ngặt các quy trình, biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

Chính quyền địa phương, Ban Quản lý khu kinh tế, Sở Lao động - Thương binh 
và Xã hội, Sở Y tế tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc hoàn thiện 
quy trình cũng như tuân thủ quy trình phòng, chống dịch của các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất kinh doanh trong các khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn. 

4. Người đứng đầu trực tiếp tổ chức và người có thẩm quyền cho phép tổ chức 
sự kiện tập trung đông người phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, cấp trên quản lý 
theo thẩm quyền và cấp ủy, chính quyền địa phương nơi tổ chức sự kiện về việc thực 
hiện các quy định, biện pháp phòng, chống dịch. Khi tổ chức thực hiện sự kiện tập 
trung đông người, phải thông báo cho UBND câp xã nơi diên ra sự kiện đê chính 
quyền cấp xã thực hiện nhiệm vụ theo dõi, giám sát. 
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Mỗi người dân, người lao động, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải 

tuân thủ nghiêm quy định 5K, quét mã QR, khai báo y tế hằng ngày, khai báo di 
chuyển nội địa. Khuyến cáo những người chưa tiêm vắc xin, người già, người có bệnh 
nền không thể tiêm vắc xin hạn chế tối đa đi đến các sự kiện tập trung đông người, 
những khu vực công cộng có nguy cơ cao. 

5. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo: 
(1) Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với các địa phương để thực hiện phân bổ, triển 

khai thí điểm sử dụng thuốc điều trị các ca mắc COVID-19 ngay tại nhà, tuyến y tế 
cơ sở, bảo đảm đúng các quy trình, quy định và an toàn tuyệt đối. 

(2) Sở Du lịch và các cơ quan chức năng khẩn trương nghiên cứu, tham mưu 
triển khai việc mở cửa đón khách du lịch quốc tế trên cơ sở áp dụng các tiêu chuấn 
chung của thế giới trong thích ứng an toàn với dịch COVID-19; đồng thời, khuyến 
cáo du khách phải tuân thủ nghiêm ngặt, đầy đủ các quy định phòng, chống dịch của 
Trung ương, của Tỉnh. 

(3) Sở Y tế, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh 
phối hợp chặt chẽ với các địa phương tập trung khẩn trương hoàn thiện, đưa vào sử 
dụng có hiệu quả, hoàn thành xong trước ngày 30/11/2021 đối với các giải pháp về 
công nghệ: (il) Hệ thống kiểm soát y tế ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI phục vụ khai 
báo y tế qua các trạm khai báo y tế ra vào tỉnh; (2) ứng dụng quét mã QR bằng ứng 
dụng PC-COVID; (3) Đồng bộ dữ liệu kết quả xét nghiệm của khu vực công và khu 
vực tư lên nền tảng hỗ trợ lấy mẫu và trả kết quả xét nghiệm theo hình thức điện tử 
trực tuyến. Rà soát giảm tối đa các thủ tục, quy trình không thực sự cần thiết (như 
đóng dấu xác nhận vào tay, xuất trình thẻ căn cước công dân...) khi đi qua các trạm 
khai báo y tế ra vào tỉnh nhằm tạo thuận lợi cho đi lại và giao thương của người dân. 

(4) Sở Y tế khẩn trương thực hiện việc cấp tài khoản cho các xã, phường, thị trấn, 
các đơn vị ngành than, các đơn vị sự nghiệp công lập, các cơ quan, đơn vị liên quan để 
chủ động cập nhật kết quả test nhanh lên hệ thống. Phấn đấu Quảng Ninh là địa phương 
đi đầu cả nước về việc tạo ra dữ liệu lớn về nền tảng xét nghiệm. 

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 chi đạo, trien khai thực hiện. 

Nơi nhân: , 
- VPTW Đảng, VP Chính phủ (để báo cáo), ; T/L BAN THƯƠNG vụ 
- TT BCĐ Quốc gia PCD COVID-19, Bộ Y tế (để báo cái 
- Thường trực Tỉnh ủy (đế báo 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, 
-LĨru VPTU, THI. 
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