
TỈNH ỦY QUẢNG NINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
* '• 

SÔ 121 - TB/TU Quảng Ninh, ngày 17 tháng 02 năm 2021 

Cw THÔNG BÁO 
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRựC TỈNH ỦY, 

BAN CHỈ ĐẠO CẤP TÌNH VÈ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
về việc triến khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Coyid-19 

trong tình hình mói tại cuộc họp ngày 17/02/2021 

Ngày 17/02/2021, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã nghe Ban 
cán sự đảng ƯBND tỉnh báo cáo về kết quả triển khai công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở báo cáo của Ban cán sự đảng UBND 
tỉnh và các ý kiên tham gia tại hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp 
tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của cả hệ thống chính trị từ tỉnh tới cơ sở đã 
triên khai có hiệu quả chiến lược thần tốc, quyết liệt, đặc biệt là các địa phương Đông 
Triều, Hạ Long, Vân Đồn, cẩm Phả, Ưông Bí và ngành y tế, bệnh viện Việt Nam -
Thụy Điên, lực lượng công an, quân sự, biên phòng, ngành than, Trung tâm Truyền 
thông tỉnh trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; nhanh chóng kiểm soát được 
tỉnh hình, chặn đứng đà lây lan của dịch bệnh, không để bùng phát trên diện rộng; 
giảm thiêu thiệt hại vê kinh tê - xã hội, mang đến cho Nhân dân được vui Tet, đón 
Xuân an lành trong trạng thái bình thường mới, Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh còn 
diễn biến rất phức tạp, khó lường; nguy cơ các ca bệnh trong cộng đồng ở ngoài tỉnh 
xâm nhập vào Quảng Ninh là rất lớn, nhất là tại Hải Dương, Hà Nội. 

Đe thực hiện bằng được mục tiêu trước mắt và lâu dài là kiểm soát dịch bệnh 
Covid-19 hiệu quả; tiêp tục "Giữ vững địa bàn an toàn, ôn định và đà tăng ữưỏng 
trong trạng thái bình thường mớichăm lo bảo vệ sức khỏe Nhân dân, phấn đấu thực 
hiện thành công "mục tiêu kép" của 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 phương châm "3 trước", "4 tại chỗ" và phải 
luôn luôn dự báo sát đúng tình hình, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở để triệt tiêu mọi 
nguyên nhân gây bệnh trong cộng đồng, nhất là tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-
TTg, ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 08-CT/TƯ, ngày 
03/02/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Nghị quyết số 326/NQ-HĐND, ngày 
08/02/2021 của HĐND tỉnh. Trong đó, cần tập trung vào một số nội dung sau: 

(1) Triển khai quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp kiểm soát và ngăn 
chặn hiệu quả 04 nguồn lây nhiễm có nguy cơ xâm nhập vào địa bàn, thực hiện 
phương châm "Phòng" hơn "Chống", gồm: (il) Đối tượng nhập cảnh trái phép; (i2) 
Đối tượng nhập cảnh họp pháp nhưng không thực hiện nghiêm túc quy định cách ly, 
giám sát y tế; (Ỉ3) Nguồn bệnh lưu hành trong cộng đồng, nhất là từ các địa phương 
đang có ca F0, F1 chưa được truy vết thâm nhập vào địa bàn tỉnh; (i4) Một số hàng 
hóa được sản xuất hoặc vận chuyển qua các nước, các vùng có dịch bệnh. 
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Trong thời điểm hiện nay, nhiệm vụ trọng tâm là phải kiếm soát chặt chẽ, 

nghiêm ngặt người ra vào tỉnh theo quy định đảm bảo vừa không để thiếu hụt lực 
lượng lao động cho các ngành sản xuất, vừa phải kiêm soát tốt dịch bệnh, tuyệt đôi 
không đế mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn trở lại. 

Giao Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế, Sở Thông tin Truyền thông 
khấn trương hoàn thiện hình thức khai báo y tê điện tử kêt họp với khai báo giây 
đảm bảo đơn giản, dễ áp dụng và phải chú trọng khâu tổng họp, phân tích dữ liệu 
ngay trong ngày, cung cấp kịp thời cho ngành y tế, công an, chính quyền cơ sở và 
khu dân cư bảo đảm kết nối liên thông, chia sẻ thuận lợi; yêu cầu toàn dân, nhất là 
cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, lao động thực hiện nghiêm túc. 

Tăng cường lực lượng, siết chặt quản lý tại các chốt kiếm soát triệt để ngăn 
chặn người trốn cách ly, phong tỏa, giãn cách xã hội từ các địa phương giáp ranh 
thâm nhập vào địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh kiểm tra, giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm 
minh các trường họp vi phạm và thực hiện cách ly tập trung bắt buộc có trả phí đủ 
14 ngày theo quy định. 

(2) Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh chỉ đạo Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh 
và các địa phương có phương án điều tiết giao thông nội tỉnh đảm bảo đáp ứng nhu 
cầu đi lại của Nhân dân được thuận lợi trên cơ sở phải thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; gắn trách nhiệm cao nhất với 
người đứng đầu ngành giao thông, công an giao thông, chủ phương tiện, chủ doanh 
nghiệp vận tải, lái xe, phụ xe. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát, phát hiện, 
xử lý nghiêm minh các trường họp vi phạm các quy định phòng chống dịch, đặc biệt 
là trên các phương tiện xe buýt công cộng, xe liên tỉnh, xe taxi... 

Đối với việc tổ chức giao thông liên tỉnh, ngoại tỉnh, phải siết chặt quản lý, 
kiếm soát đảm bảo vừa đáp ứng nhu cầu đi lại trong trường hợp thực sự cần thiết, 
vận chuyên hàng hóa, nhu yêu phâm, nguyên vật liệu sản xuất; vừa kiểm soát người 
ra vào tỉnh, đảm bảo không để xảy ra rủi ro, phù họp với diễn biến dịch bệnh và quy 
định của pháp luật. Đối với người từ Quảng Ninh di chuyển sang các địa phương 
khác mà nơi đó đang có dịch bệnh theo thông báo của Bộ Y tế, ở giai đoạn này trọng 
điểm là tỉnh Hải Dương, khi trở lại tỉnh phải thực hiện như đối với người từ tỉnh 
ngoài đang có ca F0 vào Quảng Ninh: cách ly tập trung có trả phí hoặc cách ly tại 
gia đình đủ 14 ngày do chính quyền địa phương kiểm soát và phải lấy mẫu xét 
nghiệm bất buộc theo cơ chế dịch vụ... Giao ƯBND các địa phương, Ban Chỉ đạo 
cấp huyện tổ chức triển khai nghiêm túc, có hiệu quả. 

(3) Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động Thương binh Xã hội, Ban 
Quản lý Khu kinh tế và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan triển khai kịp thời 
các giải pháp đảm bảo số lượng chuyên gia, kỹ sư, công nhân, người lao động đáp 
ứng yêu cầu sản xuất kinh doanh tại các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất sau kỳ 
nghỉ Tet găn với phương án đảm bảo an toàn dịch bệnh, thực hiện nghiêm ngặt các 
biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tuyệt đối không để xảy ra ca F0 và hình thành 
0 dịch trong các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

- Cán bộ, công nhân, lao động ngành Than ở lại Quảng Ninh vui xuân đón Tet, 
được quản lý, kiêm soát chặt chẽ không cân phải tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR, 
song phải thực hiện khai báo y tế, nhất là yếu tố dịch tễ trong 14 ngày qua. Đối với 
cán bộ, công nhân, lao động ngành Than ngoại tỉnh, yêu cầu các đơn vị thành viên 
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ngành Than phải xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai tổ chức đưa đón công nhân 
trở lại tỉnh, thực hiện lấy mẫu, xét nghiệm PCR, cách lỵ đủ 14 ngày theo quy định, 
đảm bảo an toàn mới cho làm việc bmh thường. Yêu cầu ngành y tê phôi họp chặt 
chẽ, ưu tiên xét nghiệm và trả kết quả sớm cho ngành Than. 

- Tất cả các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải có phương án đảm bảo an toàn dịch 
bệnh trong trạng thái bình thường mới cho hoạt động sản xuất kinh doanh và khi sản 
xuất kinh doanh, phải đảm bảo an toàn dịch bệnh, đặc biệt là ngành than, ngành điện, 
doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp, khu kinh tế, các nhà máy, xí 
nghiệp, công trường có đông công nhân lao động. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh 
chỉ đạo ngành y tế khẩn trương có hướng dẫn cụ thể giúp các cơ sở sản xuât, kinh 
doaoh xây dựng phương án đảm bảo an toàn dịch bệnh theo quy định của pháp luật, 
chi đạo của Trung ương, của tỉnh, phù họp với thực tiễn địa phương và hoạt động của 
cơ sở sản xuất, kinh doanh. Đồng thơi, yêu cầu người đứrig đầu các cơ sở sản xuât, 
kinh doanh phải ký cam kết với UBND cấp xã, phường nơi đứng chân bảo đảm an 
toàn về dịch bệnh khi sản xuất trước ngày 28/02/2021 (có gửi bản cam kêt vê công an 
cấp xã để theo dõi, quản lý). Tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các nhà máy3 xí 
nghiệp, cơ sở sản xuất, các khu công nghiệp; nếu đơn vị nào không đảm bảo yêu câu 
về phòng, chống dịch thì kiên quyết không cho hoạt động. 

(4) Người đứng đầu các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp, đơn vị lực lượng vũ 
trang phải chịu trách nhiệm trươc Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo câp tỉnh vê 
việc kiểm soát an toàn dịch bệnh đối với mọi cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên, 
công nhân lao động của cơ quan, địa phương đơn vị mình. Từng đồng chí cán bộ, 
công chức, viên chức phải tận dụng từng cơ hội an toàn dịch bệnh, cải tiến phương 
thức làm việc, thích ứng với tình hinh, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý có 
hiệu quả công việc ngay từ ngày đầu; tuyệt đối không đế lỡ hẹn với người dân và 
doanh nghiệp, không để đình trệ công việc; gương mẫu đi đầu thực hiện nêu gương, 
tạo sự lan tỏa, thúc đầy, lôi cuốn đảng viên, Nhân dân tự giác chấp hành chính sách, 
pháp luật, tham gia các phong trào thi đua yêu nước, nhất là tự giác trong phòng 
chống dị ch bệnh Covid-19 ở mọi nơi, mọi lúc theo đúng nguyên tắc 5K, giữ gìn sự 
an toàn cho bản thân, gia đình, cơ quan và cộng đồng, đồng thòi phải thực hiện khai 
báo y tế điện tử bắt buộc hang ngày; đeo khẩu trang toàn thời gian làm việc tại cơ 
quan, đơn vị và ở nơi công cộng; giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong tổ chức thực hiện 
pháp luật, chính sách, thực thi công vụ "làm đúng, làm nhanh và làm tốt"; dám nghĩ, 
dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đâu với khó khăn, thử thách và quyêt 
liệt trong hành động, có sản phấm cụ thế. 

(5) Đẩy mạnh hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nâng cao 
tinh thần chủ động, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Coyid-19 và 
khuyến cáo 5K của Bộ Y tế; bắt buộc mọi người dân phải đeo khẩu trang nơi cộng 
cộng và thực hiện khai báo y tế theo nghị quyết số 326/2021/NQ-HĐND của HĐND 
tỉnh và quy định của pháp luật. 

Ban Chỉ đạo các địa phương phải tăng cường kiếm ừa, giám sát, kiếm soát chặt 
chẽ quy trình phòng chống dịch Covid-19 tại các chợ, trung tâm thương mại, siêu thị, 
nhà hàng, cơ sở lưu trú, phương tiện giao thông công cộng...; phát hiện và xử lý 
nghiêm mọi trường họp vi phạm theo quy định của pháp luật. Tiếp tục củng cố, mở 
rộng các tổ tự quản tại cộng đồng và tổ phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng. 
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(6) Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo ngành giáo dục đào tạo và UBND các 

địa phương tích cực, chủ động, quyết liệt, sáng tạo và hiệu quả hơn nữa trong triển 
khai rộng rãi hình thức học trực tuyến, phát huy hiệu quả cơ sở vật chất của thành phố 
thông minh, trường học, lóp học thông minh. 

2. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương 
đánh giá đúng mức tác động của dịch bệnh đối với từng lĩnh vực phát triển kinh tế -
xã hội, khẩn trương hoàn thiện kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) năm 2021 trong 
tình hình mới với các giải pháp căn cơ, khả thi đảm bảo chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế, 
thu ngân sách nhà nước đã đề ra tại Nghị quyết số 02-NQ/TU, ngày 02/12/2020 của 
Tỉnh ủy và Nghị quyết số 301/NQ-HĐND, ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh; báo 
cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy trước ngày 28/02/2021. Trong đó đặc biệt lưu ý các 
giải pháp tăng sản lượng tối đa của ngành than, điện, dệt may, dầu ăn, bột mỳ...; thu 
hút tối đa dòng vốn FDI; phát triển nhanh, bền vững các khu công nghiệp, khu kinh 
tế; đấy nhanh tiến độ triến khai các dự án động lực du lịch, dịch vụ (khu đô thị phức 
hợp Hạ Long Xanh, khu du lịch, dịch vụ phức hợp cao cấp Vân Đồn...). 

Yêu cầu các sở, ngành, địa phương rà soát cụ thể, chủ động tháo gỡ dứt điểm 
các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi tối đa cho các doanh nghiệp sản xuất, kinh 
doanh nhất là ngành Than, công nghiệp chế biến, chế tạo, dệt may, xây dựng,... tăng 
nhanh năng lực sản xuất, sản lượng. Rà soát các dự án ngoài ngân sách có sử dụng 
đất đã đủ điều kiện khởi công để có kế hoạch cụ thể hỗ trợ doanh nghiệp; tập trung 
giải quyết ngay các thủ tục thuộc thẩm quyền cấp tỉnh trong quý 1/2021. Đối với các 
dự án, công trình vốn ngân sách nhà nước đã được phân bố vốn đầu tư công năm 
2021, yêu cầu các ban quản lý dự án cấp tỉnh, các chủ đầu tư và các địa phương khẩn 
trương giải phóng mặt bằng, hoàn thành công tác chuân bị thủ tục đầu tư, tố chức 
triền khai thi công và giải ngân kế hoạch vốn; đảm bảo đến 30/9/2021 giải ngân 
100% vốn đầu tư công kế hoạch đầu năm. Nhanh chóng xây dựng kịch bản phục hồi 
ngành du lịch, dịch vụ ngay từ Quý 1/2021, tận dụng mọi cơ hội an toàn dịch bệnh 
trong trạng thái bình thường mới để phát triển phấn đấu đạt mục tiêu đón khoảng 10 
triệu lượt khách. Tập trung phát triển tối đa ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản, đặc 
biệt là nghề nuôi biển theo quy hoạch và phát triển bển vững. 

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 
để Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chi 
đạo, triển khai thực hiện. 

Nơi nhân: ' TfL vụ 
- VPTWĐang, VP Chính phủ (đề báo cáo), N PHÒNG 
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chông dịch Covid-19, 

Bộ Y tế (để bao cảo), 
- Thường trực Tỉnh ủy (đế báo cảo), 
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS đảng UBND 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 VPTU. TH4. ' Nguyên Chí Thành 
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