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ys THỒNG BÁO 
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRựC TỈNH ỦY, 

BAN CHỈ ĐẠO CÁP TỈNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trong tình hình mói tại cuộc họp ngày 01/3/2021 

Ngày 01/3/2021, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã nghe Ban 
cán sự đảng ƯBND tỉnh báo cáo về kết quả triến khai công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở báo cáo của Ban cán sự đảng ƯBND 
tỉnh và các ý kiến tham gia tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp 
tỉnh có ý kiến chi đạo như sau: 

Đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở, đặc 
biệt là thị xã Đông Triều trong công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, không 
đê xuât hiện bất kỳ ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trong 20 ngày qua; sự hưởng 
ứng tự nguyện đăng ký và thực hiện xét nghiệm dịch vụ của hàng vạn người dân 
Quảng Ninh có ý nghĩa rất lớn đối với công tác phòng, chống dịch bệnh trong cộng 
đồng. Hiện nay, toàn tỉnh đang nỗ lực tập trung thực hiện "mục tiêu kép" năm 2021, 
tuy nhiên, tình hình dịch bệnh còn diễn biến rất phức tạp, khó lường; nguy cơ 04 
nguồn lây nhiễm xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất cao nếu như không được kiểm 
soát chặt chẽ, nhất là nguôn bệnh lưu hành trong cộng đồng từ các địa phương giáp 
ranh chưa được truy vết thâm nhập vào địa bàn tỉnh. 

Đẻ giữ vững thành quả phòng chống dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn, 
ổn định trong trạng thái bình thường mới nhằm thực hiện bằng được "mục tiêu kép" 
năm 2021 đòi hỏi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải tiếp tục 
triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp của Trung ương, của tỉnh 
theo hướng "thắt chặt bên ngoài, nới lỏng bên trong một cách có kiêm soát". Trong 
đó, tập trung vào một sô nội dung sau: 

1. Từ OhOO ngày 02/3/2021, thống nhất mở lại các hoạt động dịch vụ, du lịch 
phù hợp với các mức nguy cơ đối với từng khu vực, địa điêm cụ thê trên địa bàn 
tỉnh. Giao Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quyết định 
và chịu trách nhiệm về việc cho phép mở lại hoạt động tại một số điểm du lịch, khu 
du lịch gắn với tăng cường kiểm soát hiệu quả dịch bệnh (vịnh Hạ Long, Yên Tử, 
Đền Cửa Ông, công viên Sun World, bảo tàng, thư viện Quảng Ninh, các điếm kinh 
doanh, dịch vụ khác...) để đón khách nội tỉnh (tạm thời chưa đón khách ngoại tỉnh 
cho đến khỉ có chủ trương mởỉ)\ và cho phép các cơ sở dịch vụ, du lịch trên địa bàn 
hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới. Riêng đối với các hoạt động liên 
quan đến dịch vụ kinh doanh có điều kiện, giao Công an tỉnh nghiên cứu, đề xuất 
UBND tỉnh phương án, thời điểm hoạt động trở lại. 
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Yêu cầu người đứng đầu các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, các điếm du lịch, dịch 

vụ, điểm dừng chân, các tàu du lịch, các cơ sở kinh doanh du lịch, dịch vụ... phải xây 
dựng phương án đảm bảo an toàn dịch bệnh trong quá trình hoạt động đảm bảo tuân 
thủ nghiêm ngặt khuyến cáo 5K của Bộ Y tế và các quy trình, biện pháp của Trung 
ương, của tỉnh, phù họp với điều kiện thực tiễn; đồng thời phải ký cam kết với ƯBND 
cấp huyện, cấp xã về việc đảm bảo an toàn dịch bệnh, cấp ủy, chính quyền địa phương 
phải tăng cường kiểm tra, giám sát, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các 
trường hợp vi phạm và công khai rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng; 
đặc biệt là các hoạt động du lịch trên vịnh Hạ Long, các điểm du lịch tâm linh. 

2. Tiếp tục áp dụng các biện pháp phù họp với diễn biến tình hình dịch bệnh để 
kiểm soát chặt chẽ, hiệu quả đối với người đi ra, đi về từ các vùng có dịch trong cả 
nước vào địa bàn Quảng Ninh, đặc biệt tại các địa bàn giáp ranh vân còn ca F0 nhăm 
ngăn chặn mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn. 

Đối với người từ tỉnh Quảng Ninh đi ra khỏi tỉnh tới những nơi chưa có các ca 
F0 không cần khai báo y tế khi qua các chốt kiểm soát; trường họp khi trở lại tỉnh, 
nếu đã di chuyển sang các địa phương khác mà nơi đó đang có dịch bệnh theo thông 
báo của Bộ Y tế thì phải thực hiện các biện pháp như đối với người tỉnh ngoài đang 
có ca F0 vào Quảng Ninh; khuyến khích người dân chủ động thực hiện trước các tờ 
khai báo y tế hoặc thực hiện khai báo điện tử. 

Tạo điều kiện tối đa cho người lao động ngoại tỉnh trở lại làm việc trong các cơ 
sở sản xuất kinh doanh theo hướng thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình khai 
báo y tế, phân loại, đưa đón, cách ly, lấy mẫu, xét nghiệm như đối với cán bộ, công 
nhân, ngành than theo chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại thông báo số 122-TB/TƯ, 
ngày 18/02/2021. ^ " 

3. Đối với xe chở hàng hóa từ tỉnh ngoài vào Quảng Ninh: Tiếp tục thực hiện 
vừa tạo điều kiện lưu thông và vừa kiểm soát chặt chẽ phương tiện chở hàng hóa đi 
ra, đi về từ vùng có dịch vào Quảng Ninh. 

Giao Bí thư cấp ủy, Chủ tịch ƯBND các địa phương cấp huyện: Hạ Long, Ưông 
Bí, Cẩm Phả, Quảng Yên, Đông Triều chủ động áp dụng các biện pháp phù họp, cần 
thiết để bảo đảm địa bàn an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới; tuyệt đối 
không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. 

4. Thống nhất đề xuất mở lại hoạt động của Cảng hàng không quôc tế Vân Đồn 
từ ngày 03/3/2021; đồng thời yêu cầu phải khan trương hoàn thiện quy trình phòng 
chống dịch Covid-19 phù họp với tình hình mới, đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra 
sơ suất, hình thành trở lại ổ dịch. Trong thời điểm hiện nay, do tỉnh Quảng Ninh vẫn 
còn các ca F0 đang điều trị, F1 đang cách ly trên địa bàn, tạm thời chưa bô trí cách 
ly tại tỉnh các trường họp chuyên gia, kỹ sư, người lao động nước ngoài của các 
doanh nghiệp ngoài tỉnh, người ngoài tỉnh thuộc diện giải cứu công dân về nước qua 
Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái. 

5. Từ ngày 8/3/2021, học sinh trên địa bàn thị xã Đông Triều được đi học trở 
lại bình thường; riêng đối với cấp mầm non bắt đầu đi học trở lại từ ngày 15/3/2021 
với các quy định phòng, chống dịch ở mức cao hơn trong trạng thái bình thường mới 
nhằm đảm bảo an toàn dịch bệnh cho học sinh và sẵn sàng ứng phó có hiệu quả với 
mọi tình huống nảy sinh. 
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Hằng ngày, yêu cầu Giám đốc sở Giáo dục Đào tạo và Chủ tịch ƯBND các địa 

phương phải có báo cáo tống họp về tình hình phòng, chống dịch trong các cơ sở giáo 
dục đào tạo trên địa bàn với Trưởng Ban Chỉ đạo, Ban chỉ đạo cấp tỉnh và ƯBND tỉnh 
và phải thường xuyên phối họp chặt chẽ với ngành y tế bảo đảm tốt nhất chức năng y 
tê học đường, săn sàng các phương án xử lý hiệu quả mọi tình huống nảy sinh. 

5. Các cơ sở y tế từ cấp tỉnh, huyện, xã tiếp tục triển khai lấy mẫu xét nghiệm 
ngâu nhiên hăng ngày ở những nơi nguy cơ cao; khuyên khích xét nghiệm dịch vụ 
tự nguyện có quản lý; đồng thời phải khẩn trương hoàn thiện quy trình phân tích, 
tông họp số liệu qua xét nghiệm dịch vụ để sàng lọc các nguy cơ mầm bệnh (nếu có) 
trên từng địa bàn. 

^ 6. Đối với việc tổ chức các hoạt động chính trị - xã hội thực sự cần thiết, Bí thư 
cấp ủy, Chủ tịch ƯBND các địa phương căn cứ tình hình cụ thể quyết định và chịu 
trách nhiệm; đối với hoạt động của các sở, ban, ngành do người đứng đầu quyết định 
và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các 
quy định phòng, chống dịch. 

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 về phòng, chống dịch Covid-19 
đê Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chỉ 
đạo, triên khai thực hiện. 

Nơi nhân: 
- VPTW Đảng, VP Chính phủ (để bảo cáo), 
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19, 

Bộ Y tế (để báo cảo), 
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo), 
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS đàng ƯBND tỉnh, 
- Thành viên BCĐ cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh nCov, 
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh, 
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành, 
- Lưu VPTƯ, TH4. 

T/L BAN THƯỜNG vụ 
VĂN PHÒNG 

guyên Chí Thành 
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