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

BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH VỀ PHÒNG, CHỔNG DỊCH COVID-19 
tại hội nghị ngày 07/03/2022 

Trong tuần qua, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh tiếp tục tập trung 
lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19; các địa phương đã tập trung rà soát, củng cố năng lực trạm y tế cấp xã, 
trạm y tế lưu động. Mặc dù số ca nhiễm mới ghi nhận tương đối lớn, song nhờ tỷ lệ 
bao phủ vắc xin mũi 1, 2 và mũi tăng cường cao nên 99,53% các ca F0 ở Quảng Ninh 
đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ; số ca trở nặng, tử vong rất thấp; tỉnh 
vẫn cơ bản kiểm soát được tình hình. Tuy nhiên, (1) Việc tổ chức cấp phát thuốc 
kháng vi rút Molnupiravừ miễn phí cho các trường họp bị nhiễm COVID-19, nhất là 
người nghèo, hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động còn nhiều bất cập. (2) cấp độ 
dịch ở một số xã đã chuyển sang vùng đỏ, vùng cam nhưng chưa triển khai áp dụng 
các biện pháp hành chính, kinh tế, xã hội tương ứng với cấp độ dịch bệnh. (3) Chưa 
lạp thời đổi mới hình thức sinh hoạt chi bộ cơ sở phù hợp với tình hình mới. Bên cạnh 
đó, với tốc độ lây lan rất nhanh của dịch bệnh, có cơ sở để nhận định biến chủng 
Omicron đã xâm nhập vào địa bàn tỉnh, nguy cơ cao số ca nhiễm sẽ bùng phát trên 
diện rộng, lây lan tới các trường hợp bảo vệ ừọng điểm, nhất là các trường họp người 
già, có bệnh nền, không thể tiêm vắc xin dẫn tới số ca trở nặng, số ca tử vong sẽ tăng 
nhanh trong thời gian tới. 

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 UBND tỉnh tại 
báo cáo số 42/BC-UBND ngày 07/03/2022. Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp 
tỉnh yêu cầu; 

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/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; tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất 
cảnh giác. Mục tiêu cao nhất là giảm số ca mắc mới (nhất là đối tượng người cao tuổi, 
có bệnh nền, người yếu thế, trẻ em dưới 12 tuổi), giảm số ca nhập viện, trở nặng, tử 
vong, không để quá tải hệ thống y tế, hệ thống an sinh xã hội, hệ thống lãnh đạo, chỉ 
đạo, điều hành; tiếp tục giữ vững địa bàn "An toàn - ổn định - Phát triển trong trạng 
thái bình thường mới". 

Kiên trì thực hiện nguyên tắc "5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ và ý thức 
người dân", phương châm "3 trước", "4 tại chỗ", tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, từ 
cơ sở trong nhận định, đánh giá, tầm soát, phát hiện sớm, hỗ ừợ sớm, điều trị sớm. 
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Tăng cường trách nliiệm của các cấp, các ngành, trực tiếp là toàn ngành y tế, 
chính quyền cấp xã, cấp huyện trong quản lý, kiểm soát bảo vệ đối tượng trọng điềm, 
đặc biệt là trường hợp người già có bệnh nền, không thể tiêm vắc xin, đồng bào dân 
tộc thiểu số hộ nghèo, cận nghèo. Đồng thời, luôn lấy người dân là trung tâm, là chủ 
thể, mỗi gia đình là nền tảng để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
COVID-19. 

2. 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 ngày nhận diện chính xác, đánh giá 
nghiêm túc và công bố cấp độ dịch nhằm áp dụng triệt để, nghiêm túc các biện pháp 
hành chính, kinh tế, xã hội tương ứng theo đúng quy định. 

3. Tiếp tục nâng cao năng lực tư vấn, hỗ trợ điều trị COVID-19 trên cơ sở đảm 
bảo đủ cơ số thuốc kliáng vi rút, thuốc hỗ trợ điều trị COVID-19 tại tất cả các trạm y 
tế xã, phường, trạm y tế lưu động, đáp ímg đủ nhu cầu điều trị COVID-19 tại nhà cho 
người dân dưới sự hướng dẫn, giám sát chặt chẽ của nhân viên y tế, tuyệt đối không 
để xảy ra tình trạng người dân mắc COVID-19 có chỉ định dùng thuốc mà không 
được cấp phát thuốc kịp thời ngay từ cơ sở, nhanh nhất, sớm nhất. Đồng thời, tạo điều 
kiện thuận lợi để người dân chủ động phát hiện, khai báo ca bệnh trong cộng đồng, 
trong tiếp cận các cơ chế, chính sách phòng chống dịch, đặc biệt là tiếp cận với thuốc 
điều trị COVID-19 và sử dụng an toàn, hiệu quả 

4. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi, giám sát sức khỏe các 
tnrờng hợp F0 đang điều trị tại nhà để kịp thời liên hệ với cơ sở y tế ngay khi có nhu 
cầu. Mở rộng số điện thoại, đường dây nóng để hỗ trợ tư vấn tối đa cho nhân dân; 
đăng tải các thông tin hướng dẫn chính thống, có căn cứ khoa học trên mọi nền tảng 
của Trung tâm Truyền thông tỉnh để nâng cao hiệu quả theo dõi, điều trị F0 tại nhà 
với sự hỗ trợ tốt nhất gồm cả về chuyên môn và tâm lý. 

5. Nâng cao năng lực thu dung điều trị ở các tuyến. Luôn luôn chủ động, sẵn 
sàng các biện pháp phòng, chống dịch theo diễn biến dịch bệnh với mọi cấp độ trên 
địa bàn cấp xã, phường với tinh thần tự lực, tự cường, phương châm "4 tại chỗ". 

Bí thư cấp huyện, cấp xã cùng ngành y tế chịu trách nhiệm củng cố nhân lực y 
tế tuyến xã, phường, gồm cả y tế lưu động, y tế cố định đảm bảo tính liên thông, tông 
thể, không để trạm y tế nào quá tải về nhân lực, giảm hiệu quả hoạt động. 

Ban cán sự đảng ƯBND tỉnli chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng 
khẩn trương rà soát các chế độ, chính sách cho đội ngũ y tế xã, phường để tham mưu, 
đề xuất điều chỉnh, bổ sung phù hợp với tình hình thực tế công việc nhiều và áp lực 
lớn như giai đoạn hiện nay. 

6. Tiếp tục rà soát, triển khai tiêm vét mũi 1, 2, 3 cho những trường hợp còn lại 
theo kế hoạch của tỉnh, bảo đảm không để sót ai thuộc nhóm nguy cơ cao mà không 
được tiêm vắc xin đầy đủ (trừ trường hợp chống chỉ định), đặc biệt là những người 
không di chuyển được. 

7. Quan tâm, chăm lo đảm bảo an sinh xã hội, nhất là các đối tượng yếu thế, hộ 
nghèo, hộ cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, các đối 
tượng trong trại trẻ mồ côi và trung tâm bảo trợ xã hội. 
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8. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, quản lý việc mua bán, sử dụng thuốc 
điều trị COVID-19 trên thị trường, tuyệt đối không để tình trạng đầu cơ, tích trữ, trục 
lợi, nâng giá, buôn bán kít test, thuốc men không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng giả, 
hàng nhái, hàng kém chất lượng. 

9. Tăng cường công tác dân vận, công tác tư tưởng cho cán bộ, đảng viên, nhân 
dân, tạo sự đồng thuận, tin tưởng, yên tâm, chung sức đồng lòng cùng chính quyền, 
ngành y tế trong thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo chung 
của Chính phủ, của tỉnh. 

10. Tăng cường truyền thông chủ động, tích cực, truyền thông định hướng với 
thời lượng thỏa đáng làm thay đổi nhận thức, điều chỉnli hành vi của từng cá nhân 
phù hợp với tình hình mới, nhất là tuân thủ nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; tập trung 
truyền thông về việc chuẩn bị tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến 11 tuổi, truyền thông 
về những mô hình thành công, cách làm phù hợp với tình hình diễn biến dịch bệnh, 
nhất là trong hoạt động sản xuất kinh doanli trong khu công nghiệp, khu lánh tế, 
ngành than. Đồng thời, đẩy mạnh truyền thông về hoạt động du lịch thích ứng an 
toàn, tạo tâm lý an tâm cho khách du lịch. 

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 tmh 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 báo cáo), 
• TT BCĐ Quốc gia PCD COVID-19, Bộ Y tế (để báo cáo), 
Thường trực Tỉnh ủy (để báo cảo), 
Đảng đoàn HĐND tình, 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, THI. 

T/L BAN THƯỜNG vụ 
PHÒNG 

Nguyên Chí Thành 
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