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Quảng Ninh, ngày 30 tháng 12 năm 2020

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG Vụ TỈNH ỦY
về tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
trước, trong và sau Tet nguyên đán Tân Sửu

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp, khó lường
trên thế giới, trong khu vực và một số tỉnh Đông Nam Bộ. Đối với tỉnh Quảng Ninh - địa
bàn trọng điếm tuyến đâu, có biên giới trên bộ, trên biến với nước Cộng hòa nhân dân
Trung Hoa, có hệ thông cửa khấu quôc tế, quốc gia, cửa khấu chính, cửa khấu phụ, đường
mòn, lối mở dọc tuyến biên giới, trọng điểm du lịch, mức độ giao thương lớn, được Chính
phủ giao đón công dân Việt Nam, chuyên gia, người lao động nước ngoài về nước qua
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn; vào thời điếm trước, trong và sau Tet nguyên đán
Tân Sửu tiêm ân rât nhiêu nguy cơ mâm bệnh xâm nhập vào địa bàn do người nhập cảnh
trái phép, ngưòi nhập cảnh họp pháp nhưng không thực hiện nghiêm túc quy định cách
ly, giám sát y tế; đồng thời với chủ trương phát triến du lịch nội địa, thúc đây thương mại,
xuât nhập khâu luôn tiềm ấn các nguy cơ lây nhiễm nguôn bệnh lưu hành trong cộng
đông từ các địa phương trong cả nước có dịch nêu như không được kiếm soát tốt. Đe giữ
vững địa bàn "An toàn - Ổn định - Phát ừỉến chăm lo bảo vệ sức khỏe Nhân dân, vui
Tết đón xuân an toàn, tuyệt đối không đê nảy sinh trong cộng đồng, thực hiện nghiêm
Công điện số 1838/CĐ-TTg, ngày 27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường
vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh, các ban xây
dựng Đảng của Tỉnh ủy, các huyện, thị, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc tỉnh, Mặt trận
Tố quốc và các tố chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, cơ quan, đon vị, địa phương
tập trung, nghiêm túc triến khai có hiệu quả một số nội dung sau:
1. Tăng cường siết chặt, kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến đường biên giới trên đất
liền, trên biển (các cửa khau, đường mòn, loi mở, các cảng, bến...) và kiếm soát xuất
nhập cảnh trong dịp trước, trong và sau Tet nguyên đán Tân Sửu, tuyệt đối không để bị
động, bât ngờ; không đê bât kỳ trường họp măc bệnh Covid-19 nhập cảnh trái phép vào
Quảng Ninh. Áp dụng đồng bộ các biện pháp tuyên truyền, giáo dục, hành chính, kinh
tế, hình sự theo quy định pháp luật; xử lý nghiêm các trường họp nhập cảnh trái phép,
các trường hợp tố chức nhập cảnh trái phép, các cơ sở lưu trú cho người nhập cảnh trái
phép lưu trú, các cơ quan, công sở, cơ sở sản xuất, nhà máy, doanh nghiệp, cơ sở kinh
doanh, dịch vụ, cửa hàng... sử dụng ngưòi lao động là người nhập cảnh trái phép để
răn đe, phòng ngừa. Đồng thời, phát động phong trào "toàn dân tố giác người nhập
cảnh /rá/phép" gắn vói đẩy mạnh phong trào "toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc nhất
là tại các địa phương biên giới Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu.
Giao Đảng ủy Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Đảng ủy Công an tỉnh, Đảng
ủy Cục Hải quan tỉnh, Ban Thường vụ cấp ủy các địa phương biên giới chịu trách nhiệm
theo chức năng, nhiệm vụ, thâm quyên. Người đứng đầu Bộ đội biên phòng cấp đồn,
trạm; Trưởng công an các huyện, thị xã, thành phô, Trưởng công an xã; người đứng
đâu các câp ủy, chính quyên các câp phải chịu trách nhiệm trực tiêp trước câp trên nếu
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để xảy ra sai phạm, vi phạm do lỗi chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thiêu trách nhiệm,
thiếu sâu sát cụ thể, gây hậu quả...
Đảng ủy Công an tỉnh, Ban Thường vụ các huyện, thị xã, thành phố, nhất là các
địa phương biên giới chỉ đạo rà soát từng hộ dân, nắm chắc tình hình các trường họp
đang có người thân ở nước ngoài về địa phương trong dịp Tet nguyên đán Tân Sửu để
giám sát chặt chẽ và hô trợ y tê khi cân thiêt bảo đảm không có bât kỳ rủi ro tiềm tàng
nào liên quan đến nhũng gia đình này và cộng đồng xung quanh; thực hiện nghiêm túc
việc cách ly theo quy định khi nhập cảnh. Củng cố, phát huy hiệu quả của mô hình các
tổ tụ' quản tại các thôn, bản, khu phố trong phòng, chống dịch Covid-19, nhất là trong
việc phát động, tố chức cho nhân dân, phát hiện, tố giác các trường hợp nhập cảnh, nhập
cư trái phép và những gia đình có người thân ở nước ngoài về nước không tự giác khai
báo y tế, không chấp hành cách ly theo quy định.
2. Tăng cường trách nhiệm của ngành y tế, công an, các cơ quan chức năng và
chính quyên địa phương giám sát chặt chẽ việc thực hiện nghiêm các quy định về cách
ly, giám sát y tế, việc đưa đón từ cửa khấu, các khu vực cách ly y tế đối với người nhập
cảnh, tuyệt đối không đế mầm bệnh lây lan trong khu vực cách ly, lan rộng ra cộng
đồng; bảo đảm việc xét nghiệm đúng số lượng, thời gian, đối tượng theo quy định.
Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh tập trung chỉ đạo rà soát, hoàn thiện, sớm ban hành
cụ thể các quy định về phòng chống dịch phù họp với tình hình mới trên địa bàn theo
hướng dẫn của Bộ Y tế và sát với thực tiễn ở địa phương; phân công nhiệm vụ, trách
nhiệm chi tiết tới từng cơ quan, tùng cá nhân, người đứng đầu. Xử lý nghiêm người
đứng đầu cơ quan, đơn vị làm nhiệm vụ cách ly, giám sát y tế nếu để xảy ra lây lan dịch
bệnh do lỗi to chức thực hiện, kiếm tra, giám sát chưa nghiêm.
3. Tăng cường tuyên truyền, vận động, nhắc nhở, nêu cao ý thức, trách nhiệm của
môi người dân, tùng gia đình, cộng đồng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nghiêm túc
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và khuyến cáo 5K "Khẩu trang - Khử khuẩn
- Khoảng cách - Không tập trung - Khai bảo y tế" của Bộ Y tế, nhất là những nơi có
nguy cơ cao dễ xảy ra 0 dịch như các bệnh viện, cơ sở y tế, các nhà hàng, quán ăn,
karaoke, vũ trường, khách sạn, nhà nghỉ, cơ sở lun trú, các cơ sở kinh doanh, dịch vụ,
các phương tiện giao thông công cộng..quản lý chặt chẽ và yêu cầu 100% trường họp
người trung gian như nhân viên phục vụ, nguửi bán hàng, xe ôm, taxi, xe công nghệ,
lái xe buýt, xe khách, người làm du lịch, dịch vụ, phục vụ và các đối tượng trung gian
khác... phải đeo khẩu trang và thường xuyên rửa tay sát khuẩn.
Tăng cường kiểm tra, giám sát không báo trước đối với việc đeo khấu trang, đo
nhiệt độ và có đặt nước rửa tay sát khuấn tại tât cả các toà nhà, trụi sở, công sở, cơ quan,
nhà máy, khu công nghiệp, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại, các cơ sở kinh doanh, du
lịch, dịch vụ, sân bay, bến xe, bệnh viện, các cơ sở y tế, giáo dục, trường học, hội thảo,
hội nghị, sự kiện,... Xử lý nghiêm minh các trương họp vi phạm quy định phòng, chống
dịch Covid-19 gắn với trách nhiệm người đứng đầu các cơ quan, đon vị, địa phương.
Hạn chế tối đa tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người khi không cần
thiết; trường họp phải tồ chức thì thực hiện nghiêm túc các biện phápJ)hòng, chống
dịch bệnh Covid-19 theo quy định của Trung ương, của tỉnh, nhất là việc đeo khâu
trang, sát khuấn...
4. Tiếp tục củng cố cơ chế điều hành, chi huy, phối họp hành động trong phòng,
chống dịch Covid-19, nhất là giữa lực lượng y tế, quân sự, công an, biên phòng, ngành
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du lịch, ngành giáo dục, công thương, cấp ủy, chính quyền địa phương cấp xã, phường;
sẵn sàng kích hoạt một cách hiệu quả, đảm bảo nhanh, quyết liệt trong truy vết, cách ly,
khoanh vùng, xét nghiệm, điều trị khi có thông báo của các cơ quan, chức năng hoặc
khi xuất hiện trường họp F05 F1 ngoài cộng đồng có liên quan đến địa bàn; kiên quyết
không để dịch lan rộng, bùng phát trên địa bàn ảnh hưởng tới sản xuất và đời sống Nhân
dân, nhất là dịp trước, trong và sau Tet nguyên đán Tân Sửu.
Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh, ƯBND các địa phương phải chỉ đạo chuẩn bị đầy
đủ cơ số thuốc, hóa chất, trang thiết bị, lực lượng y bác sĩ... đảm bảo sẵn sàng ứng
phó với các tình huống dịch bệnh nảy sinh.
5. Tăng cưong công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nâng cao tinh thần
chủ động phòng, chống dịch, không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; coi trọng
việc truyền thông các trường họp bị xử lý hành chính, bị truy tố hình sự do vi phạm
quy định phòng, chống dịch trên các phương tiện thông tin đại chúng để răn đe và
giảm thiều các vụ vi phạm các quy định phòng, chống dịch.
MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội vận động toàn dân triển khai phần mềm
Bluezone, để truy vết nhanh nhất, giảm tải cho lực lượng phòng, chống dịch khi có
tình huống phát sinh.
Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh chỉ đạo các ngành y tế, giáo dục, du lịch, công an,
công thương, giao thông vận tải... phối họp chặt chẽ với ƯBND địa phương yêu cầu,
đôn đốc 100% các cơ sở khám chữa bệnh, trương học, cơ sở lưu trú, nhà hàng, các
hãng taxi, phương tiện vận tải công cộng... tiến hành tự rà soát, đánh giá việc thực
hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng chống dịch; cập nhật thường xuyên và công khai
kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch Covid-19 (tại trang
antoancovỉd.vn và safe.tourỉsm.com.vn); hoàn thành trước ngày 05/01/2021.
6. Tận dụng tốt các cơ hội kiểm soát dịch bệnh đế tăng cường huy động các nguồn
lực, thúc đẩy phát triển KT-XH trong trạng thái bình thường mới, thực hiện có hiệu quả
Nghị quyết số 02-NQ/TƯ, ngày 02/12/2020 của Tỉnh ủy. Giao Ban cán sự đảng ƯBND
tỉnh chỉ đạo xây dụng các kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2021 đảm bảo
mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GRDP trên 10%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn
tăng tương úng với tăng trưởng GRDP với tống thu không thâp hơn 51.000 tỷ đồng;
trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến trước ngày 15/01/2021.
Chỉ thị trên được phồ biến đến chi bộ, đảng viên, nhân dân và công khai rộng rãi
trên các phương tiện thông tin đại chúng.
Nơi nhân:

- Ban Bí thư Trung ương
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- Thủ tướng, Phó Thủ tướng CP Vũ Đức Đam (để b/c),
- VPTW Đảng. VP Chính phủ (để báo cáo),
- BCĐ Quốc gia phòng chống dịch Covid-19,
Bộ Y tế (để báo cáo),
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đảng đoàn HĐND tỉnli, BCS đảng UBND tỉnh,
- BCĐ cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh nCov,
- Tập đoàn TKV, Tổng Công ty Đông Bắc,
- MTTQ và các tổ chức CT-XH, các sở, ban, ngành,
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh,
- Lưu VPTƯ, THI, TH7.
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