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THÔNG BÁO
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRựC TỈNH ỦY,
0N^
BAN CHỈ ĐẠO CÁP TỈNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
tại hội nghị ngày 06/12/2021
Ngày 06/12/2021, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cập tỉnh tổ chức hội nghị
trực tuyến với Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy cấp huyện, cấp xã về tình hình thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Trong tuần qua, trên địa bàn tỉnh
tiếp tục ghi nhận 180 ca F0; đã có ca được phát hiện qua sàng lọc trong cơ sở y tế. Các
địa phương, cơ quan, đơn vị trong toàn tỉnh đã bám sát Nghị quyết sổ 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, tiếp tục nâng cao tính chủ động trong triển khai các phương án, kịch bản
phòng, chống dịch ứng phó có hiệu quả với các tình huống phát sinh theo phương châm
"3 trước", "4 tại chỗ", tích cực, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở. Ý thức của nhân dân
trong phòng, chống dịch đã được nâng lên rõ rệt, nhất là tuân thủ nghiêm quy định 5K,
quét mã QR,... Đặc biệt, nhờ tỷ lệ tiêm vắc xin của Quảng Ninh rất cao và sớm đưa
thuốc kháng virus Molnupiravir vào điều trị cho F0 theo chỉ định nên đa phần các ca
F0 đều không triệu chứng và khỏi bệnh rất nhanh. Đến nay, tình hình dịch bệnh trên
địa bàn tỉnh cơ bản đang được kiếm soát tốt, tuy nhiên vẫn luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng
phát, lan rộng bất cứ lúc nào. 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 06/12/2021. 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 tiếp tục tập trung triển khai có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Chính phủ, Công điện số 1662/CĐ-TTg ngày 02/12/2021 của Thủ tướng
Chính phủ, Chi 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.
Yêu cầu thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm
hoàn toàn trước các cấp có thẩm quyền về việc giám sát, kiểm soát bảo đảm an toàn dịch
bệnh trong cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý; chịu trách nhiệm tầm
soát chủ động, xét nghiệm thường xuyên đối với cán bộ, công chức, viên chức, người
lao động thuộc quyền quản lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy trình, quy định
phòng, chống dịch COVID-19.
2. Các địa phương xuất hiện các ca bệnh, ổ dịch mới, nhất là thành phố Hạ Long
khân trương tập trung đánh giá sát, đúng tình hình nhằm khoanh vùng gọn nhất, "thần
tốc" xét nghiệm, nhanh chóng cô lập ca bệnh, chặn đứng nguồn lây, khóa chặt ổ dịch
trong thời gian ngắn nhất; không để dịch âm thầm lây lan rộng tại các cơ sở giáo duc,
y tê, trụ sở cơ quan, khu đông dân cư, chung cư, chợ, siêu thị, nhà máy, xí nghiệp,...
3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh bám sát chỉ đạo của Chính phủ,
hướng dẫn của Bộ Y tế để chỉ đạo chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch, phương án
tiêm văc xin tăng cường mũi 3 cho người dân từ 18 tuôi trở lên có chỉ định tiêm cơ bản
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xong trong Quý I năm 2022, tiêm vét trong Quý II năm 2022. Đồng thời, tiếp tục tập
trung rà soát các trường họp chưa tiêm vắc xin phòng COVID-19, đẩy mạnh tuyên
truyên, vận động tham gia tiêm chủng nhằm bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.
4. Kiểm soát chặt chẽ các chuyến bay nhập cảnh, bay nội địa; tiếp tục tập trung
giám sát cuối nguồn (tại gia đình, cộng đồng dân cư, cơ quan, cơ sở sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ...); triến khai xét nghiệm sàng lọc, tầm soát chủ động, thường xuyên,
có trọng tâm, trọng điếm theo quy định đối với các đối tượng, khu vực, địa bàn có
nguy cơ, nhất là các đối tượng "bảo vệ trọng điểm" (trẻ em dưới 12 tuổi, nhất là học
sinh chưa được tiêm vắc xin, người từ 65 tuổi trở lên, người có bệnh nền, không thế
tiêm vắc xin); đồng thời phải thực hiện xét nghiệm đối với 100% các trường hợp có
biểu hiện ho, sốt, khó thở,... nhằm phát hiện sớm các ca bệnh, nhất là ca bệnh liên
quan đến biến chủng Omicron, bảo đảm không đế bị động, bất ngờ về ca bệnh, 0 dịch.
5. Tiếp tục củng cố, tăng cường năng lực hệ thống y tể, nhất là y tế cơ sở; năng
lực xét nghiệm ở tất cả các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, đến cấp
hộ gia đình. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương
cấp huyện, cấp xã khẩn trương rà soát, đánh giá lại năng lực "4 tại chỗ", khả năng sẵn
sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh theo các cấp độ đe điều
chỉnh, bổ sung kịp thời; hướng dẫn, giải quyết, xử lý dứt điểm những khó khăn, vướng
mắc của địa phương trong thực hiện công tác mua sắm các trang thiết bị y tế, hóa
chất, vật tư, sinh phẩm, thuốc men, kit xét nghiệm,... nhất là chuẩn bị đủ số lượng kit
test dự phòng và các vật tư thiết yếu cho tình huống dịch diễn biến xấu; gắn trách
nhiệm người đứng đầu chính quyền các cấp đối với công tác này.
6. Đối với việc sử dụng thuốc điều trị COVID-19, giao Ban cán sự đảng UBND
tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế lập kế hoạch, phương án phân bổ, hướng hẫn
cấp phát thuốc kháng virut dạng viên cho các địa phương cấp huyện và ngành Than
để chủ động điều trị cho tất cả những người bị nhiễm virut (kể cả trường hợp được
thu dung, điều trị tại các cơ sở y tế, tại cơ sở cách ly tập trung, tại gia đĩnh), uông
kịp thời sau khi xác định dương tính dưới sự hướng dẫn, giám sát của đội ngũ cán bộ
ngành y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1662/CĐ-TTg
ngày 02/12/2021. Việc cấp phát thuốc điều trị COVID-19 phải bảo đảm công khai,
minh bạch, kiểm soát nghiêm ngặt theo các quy định, hướng dẫn của cơ quan có thấm
quyền, tuyệt đối không để nảy sinh tiêu cực, lãng phí, lợi ích nhóm.
7. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh triển khai thực hiện nghiêm
túc Hướng dẫn phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và định hướng xử trí,
cách ly, điều trị ban hành kèm theo Quỵết định số 5525/QĐ-BYT ngày 01/12/2021 của
Bộ trưởng Bộ Y tế. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, ƯBND các địa
phương xây dựng và triển khai hướng dẫn thực hiện đồng bộ, thống nhất trong toàn
tỉnh; xây dựng riêng quy trình hướng dân xử trí, cách ly, điêu trị các trường hợp học
sinh được phát hiện là F0 tại các cơ sở giáo dục đào tạo phù hợp với từng đôi tượng
cấp học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT,...); triển khai hệ thống theo dõi, quản lý
sức khỏe đối với tất cả những người bị nhiễm SARS-CoV-2 bảo đảm chặt chẽ, chính
xác, dừ liệu được cập nhật thường xuyên, không để xảy ra tình trạng người bị nhiêm
không liên hệ được với cơ sở y tế, không được cấp phát thuốc điều trị ngay.
8. Tăng cường truyền thông chủ động về diễn biến, tình hình dịch bệnh, truyền
thông định hướng với thời lượng thỏa đáng, thường xuyên, liên tục, hằng ngày, đủ sức

cảnh báo về các nguy cơ tiềm ẩn của dịch bệnh, nhất là các biến chủng mới nhằm nâng
cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch bệnh, tự bảo vệ sức khỏe
bản thân, gia đình và cộng đồng; nghiêm túc thực hiện nguyên tắc 5K, thường xuyên
hằng ngày khai báo y tế điện tử, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác.
9. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo rà soát, đánh giá
hiệu quả hoạt động, nhất là việc ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện các quy
trình phục vụ công tác quản lý, theo dõi, giám sát tại các chốt kiem soát thông tin ra,
vào tỉnh trong thời gian qua; đồng thời phân tích, làm rõ những tồn tại, hạn chế, bất
cập trong việc triển khai mô hình khai báo y tế tự động không dừng thí điểm tại các
chốt này để có phương án điều chỉnh phù hợp. Trước mắt, các địa phương cần tăng
cường lực lượng làm việc tại các chốt và có biện pháp phân luồng hướng dẫn giao
thông phù hợp, giảm tối đa thời gian thực hiện khai báo y tế tại chốt, chỉ sử dụng công
nghệ thông tin trong khai báo, không để xảy ra ùn tắc, ùn ứ vào những giờ cao điểm.
10. Triển khai nghiêm túc, kịp thời các chế độ, chính sách của Trung ương, của
tỉnh trong phòng, chống dịch COVID-19, nhất là Nghị quyết sổ 145/NQ-CP ngày
19/11/2021, số 16-NQ/CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ,... bảo đảm không bỏ sót
đối tượng, đúng đối tượng thụ hưởng, kịp thời, công khai, minh bạch, tuyệt đối không
để nảy sinh tiêu cực, lợi dụng, trục lợi chính sách.
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, triến khai thực hiện.

T/L BAN THƯỜNG vụ

Nơi nhận:
- VPTW Đảng, VP Chính phủ (đê báo cảo),
- TT BCĐ Quoc giaPCD COVID-19, Bộ Y te (để háo cáo),
- Thường trực Tỉnh ủy (để 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,
- Lưu VPTU, TH1.
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