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SỐ5^/- TB/TU Quảng Ninh, ngày 22 tháng 02 năm 2022 

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

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

COVID-19 và phòng chống rét đậm, rét hại tại hội nghị ngày 21/02/2022 

Sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần, dịch COVID-19 trong cả nước nói 
chunệ và tỉnh Quảnệ Ninh nói riêng có diễn biến phức tạp với số ca nhiễm mới và số 
ca mắc trong cộng đồng tăng cao. Đối với tỉnh Quảng Ninh, từ n^ày 14/02/2022 đã ghi 
nhận trên 1.200 ca F0/ngày; nguyên nhân chủ yếu là do sau Tet lực lượng lao động, 
người dân trở về Quảng Ninh từ những nơi đang tiềm ẩn nhiều ca F0, học sinh đồng 
loạt quay lại trường học, mở cửa các hoạt động tham quan, du lịch, đặc biệt là ý thức 
phòng, chống dịch của một bộ phận người dân chưa cao. Song vói sự triển khai nghiêm 
túc, có hiệu quả các chỉ đạo của Trung ương; chủ động các phương án phòng, chống 
dịch, nhất là năng lực tự chủ, thích ứng an toàn, linh hoạt của cấp cơ sở; triển khai chiến 
lược vắc xin chủ động, "thần tốc tuyệt đối an toàn, đạt tỷ lệ bao phủ mũi 1, 2 và 3 
thuộc nhóm cao nhất cả nước, đến nay tình hình dịch bệnh cơ bản vẫn trong tầm kiểm 
soát, tỷ lệ số ca nhập viện, trở nặng và tử vong rất thấp. Tuy nhiên, những ngày gần 
đây, số ca mắc mới là học sinh, công nhân, trong cộng đồng cao, nhất là tại các địa 
phương Hạ Long, cẩm Phả, Uông Bí,... gây tâm lý lo lắng trong Nhân dân, mà chủ 
yếu là do: Người dân còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không tuân thủ nghiêm các 
biện pháp phòng, chống dịch, nguyên tắc 5K, nhất là việc đeo khẩu trang, coi việc đã 
tiêm chủnệ là an toàn tuyệt đối với dịch bệnh. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, 
chính quyền cấp cơ sở ở một số nơi chưa thực sự quyết liệt, chưa kịp thời áp dụng thực 
hiện triệt để, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch tương ứng với cấp độ dịch 
theo hướng dẫn của Trung ương nhằm giảm số ca mắc mới. Công tác kiểm tra, xử lý 
vi phạm chưa thường xuyên, liên tục, thực hiện chưa nghiêm... 

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 21/02/2022. 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 các cấp, nhất là cấp huyện, cấp xã tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, 
có hiệu quả Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 
128/NQ-CP ngày i 1/10/2021 của Chinh phủ, Chỉ thị số 18-CT/rU ngày 18/10/2021, 
Công văn số 713-CV/TU ngày 18/02/2022 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. 

Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp trong chủ động 
thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, vừa chăm lo bảo vệ 
sức khỏe nhân dân vừa phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, phục hồi mạnh mẽ, 
bên vững ngành du lịch trong trạng thái bình thường mới. 

Yêu cầu người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp; thủ trưởng các sở, ban 
ngành, đoàn thê, các cơ quan, đơn vị, địa phương kiên trì, sáng tạo thực hiện phương 
châm "3 trước", "4 tại chỗ", tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở, thực hiện 
nghiêm túc quy định 5K của Bộ Y tế. Ket hợp chặt chẽ giữa vừa phòng chống, giám 
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sát, kiểm soát, xét nghiệm tầm soát dịch bệnh thương xuyên, hằng ngày với không 
ngừnệ hoàn thiện các phương án đã được chuẩn bị, phù hợp với tình hình, diễn biến ở 
các cấp độ dịch để kịp thời ứng phó ngay từ cơ sở, đảm bảo nhanh gọn, hiệu quả và ở 
phạm vi nhỏ nhất, kiên quyết không để dịch lan rộng, bùng phát, gia tăng các ca mắc 
mới, ảnh hưởng đên hoạt động kinh tê - xã hội và đời sông nhân dân. Khân trương đưa 
phân mêm quản lý F0 băng công nghệ thông tin vào khai thác, sử dụng, đáp ứng yêu 
cầu công tác quản lý, chỉ đạo điều hành. 

Duy trì nghiêm chế độ trực 24/24h của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch và Trung 
tâm chi huy phong, chống dịch COVID-19 các cấp. 

2. Giao Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Giáo dục và 
Đào tạo, UBND các huyện, thị xã, thành phố chủ động phương án chuyển trạng thái học 
trực tiếp sang trực tuyến đối với học sinh tiểu học và mầm non, nhất là trong giai đoạn 
thời tiết đang rét đậm, rét hại, gây bất lợi cho học sinh đến trường. Đối với các học sinh 
đã tiêm vắc xin, ngành giáo dục và đào tạo tính toán kỹ phương án tổ chức dạy và học 
theo hình thức phù hợp (trực tiếp, trực tuyến hoặc kết họp trực tiếp với trực tuyến); trao 
quyền tự chủ hoàn toàn cho nậười đứng đầu các cơ sở giáo dục chủ động phối hợp với 
phụ huynh học sinh, chính quyền địa phươnệ cấp xã, hằng ngày (từ 18h00 ngày hôm trước 
đến 6h00 ngày hôm sau) xem xét, thong nhất, linh hoạt quyết định hình thức học cho phù 
hợp với điều kiện thực tế thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh tùy theo diễn biến 
nhằm đảm bảo tối đa lợi ích về sức khỏe, kiến thức, kỹ năng, nhu cầu đến trường cho học 
sinh cũng như bảo đảm an toàn cho cán bộ, giáo viên, nhân viên trong các nhà trường. 

3. Tiếp tục củng cố nang lực y tế, tập trung cho tuyến y tế cơ sở, y tế dự phòng và 
y tế học đường, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Thường xuyên rà soát, 
bổ sung, hoàn thiện các phương án phòng, chổng dịch COVID-19; xây dựng các phương 
án, tình huốnậ giả đinh với các mốc, số ca F0 trong ngày, trong tuần cao hơn nữa đế có 
phương án triển khai ứng phó kịp thời, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

Ngành Y tế tập trung rà soát, đánh giá lại công tác phân loại, thu dung, điều trị, 
hỗ trợ điều trị F0 ở các mô hình khác nhau. Tiếp tục củng cố đội ngũ nhân lực y tế, 
tuyệt đối không để trường họp F0 nào có nhu cầu mà không được hỗ trợ, không được 
tiếp cận dịch vụ y tế ngay từ cơ sở. 

Kiện toàn tổ phân luồng F0 tới cấp xã, phường với sự tham gia sâu sát của tuỵến 
trên; gắn trách nhiệm của Bí thư, Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác phân luồng 
các ca bệnh, đảm bảo mục tiêu không quá tải hệ thống y tế. 

Đẩy mạnh hoạt động của tổ COVID-19 cộng đồng, thực hiện đầy đủ chức năng, 
bao gồm cả hỗ trợ, chăm sóc F0 điều trị, F1 cách ly tại nhà. 

4. Tăng cường biện pháp bảo vệ trọng điểm đối với người già, người có bệnh nền, 
trẻ em dưới 12 tuôi, phụ nữ có thai chưa được tiêm văc xin; kiên quyêt hoàn thành dứt 
điếm việc tiêm mũi 1 cho những người có chỉ định tiêm nhưng chưa tiêm, tiêm mũi 2 
đối với những người mới được tiêm mũi 1 và tiêm mũi 3 đối với các trường hợp còn 
lại chưa tiêm trước ngày 27/02/2022. 

Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc 
Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, người đứng đầu cơ quan y tế cấp huyện, cấp xã 
phải chịu hoàn toàn trách nhiệm theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn 
số 713-CV/TU ngày 18/02/2022 nếu để sót bất kỳ trường hợp nào hoặc để xảy ra tình 
trạng những người có nguy cơ cao và rất cao, có chỉ định tiêm, có thể tiêm mà không 
được tiêm, do thiêu trách nhiệm, thiêu sâu sát dân tới bị nhiêm SARS-Cov-2 trở nặng 
và tử vong. 
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5. Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệm hoàn toàn 

trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh nắm chắc và theo dõi sát sao 
tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, hằng ngàỵ nhận diện chính xác, đánh giá 
đúng diễn biến cấp độ dịch, khi số ca tăng, chuyển cấp độ dịch lên mức cao hơn thì 
phải áp dụng ngay các biện pháp phù hợp theo đúng quy định, nhât là việc mở cửa hoạt 
động của các dịch vụ công cộng, các dịch vụ karaoke, quán bar, vũ trường... 

6. Thực hiện cách ly đối với F1 và các ca bệnh COVID-19 theo đúng hướng dẫn 
của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh Quảng Ninh. Thực hiện cách 
ly tại các khu vực đủ điêu kiện cách ly khác do các cơ quan, tô chức, địa phương, đơn 
vị, doanh nghiệp bố trí phù hợp với các tiêu chí, tiêu chuẩn theo đúng hướng dẫn của 
cơ quan chuyên môn. 

7. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân Quảnệ Ninh và người 
ngoại tỉnh, kể cả không phải trường hợp F0, Fl, F2 nếu có biểu hiện bất thường về sức 
khỏe như sốt, ho, đau họng, chảy nước mũi, nghẹt mũi, đau đầu, đau người, ớn lạnh, 
giảm hoặc mất vị giác, khứu giác, tiêu chảy, khó thở... cần báo ngay cho chính quyền 
địa phương, cơ sở y tế để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử trí theo 
quy định; đông thời khuyên cáo không sử dụng các dịch vụ công cộng, dịch vụ ăn uông, 
không tham gia hiếu hỷ, các hoạt động tập trung đông người,... 

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 23-CT/TU 
ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ "vé việc tăng cường sự lãnh đạo của 
Đảng trong thực hành tiêt kiệm, chông lãng phỉ", thực hành nêp sông văn minh trong 
việc cưới, việc tang theo hướng lành mạnh, tiêt kiệm, tránh xa hoa, lãng phí, phù hợp 
với yêu cầu thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

8. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm 
minh các trường họp vi phạm các quy định phòng, chông dịch COVID-19, đặc biệt là 
các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch được mở lại nhằm kiểm soát tốt dịch bệnh, nhât 
là biến chủng Omicron khi mở cửa du lịch. 

9. về phòng chống rét đậm, rét hại: yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương thực 
hiên nghiêm túc Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 31/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp bảo vệ người già, trẻ em và vật nuôi, cây 
trồng. Tăng cường truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng đê chính 
quyên các câp, người dân, nhât là ở vùng cao, vùng sâu, vùng xa biêt đê chủ động 
phòng, chống đói, rét, dịch bệnh cho vật nuôi, cây trồng. 

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 nhận: , TVL BAN THƯỜNG vụ 
• VPTW Đảng, VP Chính phủ (để báo cáo), pTrÁ pu AXĩũ VAN PHONG 
• TT BCĐ Quoc gia PCD COVID-19, Bộ Y tế (để báo cáo), ^ 
• Thường trực Tỉnh ủy (để báo cảo), 
• Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS đảng UBND tinh, 
• 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, THI. ^5 Quang Hưng 
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