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Số 640 - TB/TU Quảng Ninh, ngày 08 tháng 7 năm 2022 

THÔNG BÁO 
Ý KIẾN GHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRựC TỈNH ỦY 

về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại hội nghị ngày 05/7/2022 

06 tháng đầu năm 2022, trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, số 
ca mắc mới tăng rất nhanh sau dịp nghỉ Tết nguyên đán, song nhờ đi đầu thực hiện 
thành công chiến lược tiêm chủng vắc xin đạt tỷ lệ bao phủ cao nhất cả nước (đến 
nay tỷ lệ mũi 1, 2 cho người từ 12 tuốỉ trở lên đạt 99%; mũi 3, mũi 4 cho người từ 
18 tuổi trở lên đạt lần lượt 97,2% và 73,8% kế hoạch theo tổng hợp báo cáo tại Vãn 
bản số 2357/BYT-DP ngày 09/5/2022 của Bộ Y tế; mũi 1, 2 cho trẻ từ đủ 5 tuổi đến 
dưới 12 tuổi đạt lần lượt 40,6% và 20,2%), tỉnh Quảng Ninh đã hoàn toàn chủ động 
kiểm soát tốt tình hình, chuyển sang thực hiện thích ứng linh hoạt, an toàn, giữ vững 
địa bàn "An toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bĩnh thường mới". Tuy nhiên, 
tiến độ tiêm chủng trong thời gian gần đây có xu hướng chậm lại, năng suất của các 
đội tiêm thấp; một bộ phận người dân chưa tiêm đủ các mũi như khuyến cáo của Bộ 
Y tế, nhưng ít quan tâm, còn có tư tưởng chủ quan, lơ là cho rằng dịch bệnh ít nguy 
hiểm hơn hoặc do đã mắc COVID-19. Trong khi đó, việc xuất hiện một số biến thể 
mới của vi rút SARS-CoV-2 và suy giảm miễn dịch theo thời gian sẽ tiềm ẩn nguy 
cơ dịch COVID-19 lây lan, bùng phát trên địa bàn tỉnh, đồng thời làm tăng các ca 
chuyển nặng, tử vong. 

Sau khi thảo luận, Thường trực Tỉnh ủy cơ bản thống nhất với các giải pháp 
trọng tâm trong thời gian tới theo đề xuất của UBND tỉnh tại báo cáo số 379-
BC/BCSĐ ngày 04/7/2022. Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: 

(1) Giữ vũng thành quả phòng chống dịch, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chiến 
lược tổng thể thích úng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; chăm 
lo bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân, hạn chê đên mức thâp nhât các ca bệnh 
nặng, tử vong do COVID-19, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-
19 theo chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất 
cảnh giác. Đồng thời, cần tiếp tục nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ 
sở, y tế dự phòng, y tế học đường, sẵn sàng ứng phó thường xuyên, kịp thời, nhanh 
gọn, có hiệu quả với mọi cấp độ diễn biến của dịch bệnh. 

(2) Đẩy mạnh triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 3 cho ngưòi từ 12 
tuổi trở lên, tiêm mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên (bao gôm cả các đôi tượng mở 
rộng tiêm mũi 4 đã báo cáo Bộ Y tế) và tiêm liều cơ bản cho trẻ từ đủ 5 tuổi đên 
dưới 12 tuổi bảo đảm tuyệt đối an toàn, khoa học, hiệu quả. Phấn đấu trước ngày 
khai giảng năm học 2022 - 2023 (05/9/2022), Quảng Ninh cơ bản hoàn thành tiêm 
chủng vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuôi nhăm bảo 
đảm vững vàng bước vào năm học mới. 

(3) Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về lợi ích và hiệu quả của vắc 
xin phòng COVID-19; hướng dẫn người dân chăm sóc sức khỏe hậu COVID-19; 



cảnh báo về nguy cơ đối với các biến chủng mới để người dân nâng cao ý thức cảnh 
giác với dịch bệnh. Đấu tranh phản bác thông tin xấu độc, tạo sự đồng thuận, củng 
cố niềm tin của nhân dân, tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trong phòng, 
chống dịch và phục hồi phát triển kirLh tế - xã hội. 

Chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội cấp huyện, cấp xã, cơ 
quan y tế cấp huyện và ngành Y tế huy động tổng lực để triển khai chiến dịch tuyên 
truyền, vận động nhân dân tham gia tiêm chủng, tạo miễn dịch cộng đồng, phòng, 
chống dịch bệnh. Tất cả người lao động làm việc trong các doanh nghiệp tại các khu 
công nghiệp, khu kinh tể có chỉ định tiêm phải được tiêm phòng COVID-19 mũi 4 
để đảm bảo an toàn cao nhất cho người lao động, giữ vững sức sản xuất theo đúng 
tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. 

(4) Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, trực 
tiếp là Giám đốc Sở Y tế phối hợp chặt chẽ với Sở Tài chính và các địa phương, cơ 
quan, đơn vị có liên quan tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho ngành y tế 
trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư thiết yêu, thuốc men, sinh phẩm... phòng, 
chống dịch COVID-19 và phục vụ công tác khám chữa bệnh nhằm bảo đảm quyền 
và lợi ích của Nhân dân. 

(5) Trong thời điểm đang vào giữa mùa hè, thời tiết nắng nóng, kèm mưa nhiều, 
là điều kiện thuận lợi để muỗi vằn Aedes aegypti sinh sản, phát triển, các chuyên gia 
dịch tễ cảnh báo người dân không chủ quan vì chưa đến cao điểm của chu kỳ dịch. 
Do vậy, các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương phải tập trung tổ chức triển 
khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống bệnh sốt xuất huyết, đặc biệt đối với 
kha vực nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, biên giới, hải đảo, 
tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. 

Thừa lệnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ thông báo ý kiến chỉ 
đạo của Thường trực Tỉnh ủy để Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan, đơn 
vị, địa phương liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện. 

Noi nhân: T/L BAN THƯỜNG vu 
- VPTW Đảng, VP Chính phủ (để bảo cáo), 
- TT BCĐ Quốc gia PCD COVID-19, Bộ Y tế (đề háo 
- Thường trực Tỉnh ủy (để bảo cáo), 
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS đảng UBND tỉnh, 
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh 
- MTTQ và các tồ chức CT-XH, các sở, ban, ngành, 
- Tập đoàn TKV, Tổng Công ty Đông Bắc, 

- V P T U ' p h ò ^  T H '  T H 1  •  Ngô Quang Hun, 
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