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TỈNH ỦY QUẢNG NINH
*
Số 201 - TB/TU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Ninh, ngày 14 tháng 5 năm 2021

THÔNG BÁO
Ý KIỀN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRựC TỈNH ỦY,
AN CHỈ ĐẠO CÁP TỈNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
về việc tập trung triển khai tuần cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
bảo đảm tổ chức an toàn, thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa xv,
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

Ngày 14/5/2021, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chi đạo cấp tmh đã nghe Ban cán
sự đảng UBND tình báo cáo về kết quả triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn tình. Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, thực hiện
Thông báo số 101-TB/VPCP ngày 11/5/2021," số 102-TB/VPCP ngày 11/5/2021, số
106/TB-VPCP ngày 14/5/2021, số 107-TB/VPCPngày 14/5/2021 của Văn phòng Chíiứi
phủ, trên cơ sở báo cáo của Ban cán sự đảng UBND ữtứi và các ý kiến tham gia tại hội
nghị, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tinh có ý kiến chỉ đạo như sau;
1. Xác định từ nay đến ngày 23/5/2021 là tuần cao điểm nhất, cần huy động tối đa
sức mạnh của cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang toàn tỉnh và khối đại đoàn kết
toàn dân căng sức, căng mìiứi "chổng dịch như chống giặc Mục tiêu cao nhất là giữ
bằng được địa bàn "An toàn - Ồn định ữong trạng thái bĩnh thường mới", tuyệt đối
không để bị động, bất ngờ về dịch bệnh; truy vết không bỏ sót bất kỳ trường hợp F1, F2
nào ữên địa bàn liên quan đến các ca F0 đã được công bố, không đề mầm bệnh từ bên
ngoài xâm nhập vào địa bàn do không kiểm soát chặt chẽ; tổ chức an toàn, thành công
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơQ vị, địa phương, nhất là người đứng
đầu tiếp tục phát huy tối đa phương châm "2 trước", "4 tại chỗ", nguyên tắc tích cực,
chủ động, từ xa, từ sớm, từ cơ sở trong phòng, chống dịch bệnh; dừng tất cả các cuộc
họp, hội nghị không thực sự cần thiết, dành thời gian tập trung phòng, chống dịch bệnh
và chuẩn bị các điều kiện đảm bảo tổ chức thành công Cuộc bầu cử; tuyệt đối không
được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, tự mãn, song không được hoang mang, mất bình
tĩnh Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, người đứng đầu ngành y tế, công
an, biên phòng (đổi với địa bàn biên giới) chịu trách nhiệm nếu để dịch bệnh xuất hiện,
lây lan, bùng phát trên dịa bàn do không được kiểm soát tốt.
2. Siết chặt kiểm soát dịch bệnh ở mức cao nliất đối với người, phương tiện, hàng
hóa ra vào tmh, nhất là các tỉiứi đang có diễn biến dịch phức tạp, có nhiều ca F0 trong
cộng đồng. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉiih xem xét việc tạm dừng hoạt động vận tải
hành khách công cộng từ Quảng Nmh đến các tỉnh, thành phố đã công bố dịch; kiêm
soát chặt chẽ các xe chở hàng hóa ra vào Quảng Nữih. Đồng thời, xem xét việc tạm dừng
hoạt động của các sân golf và các hàng quán vỉa hè. Các cơ sở kirứi doanh thương mại,
dịch vụ: bán buôn, bán lẻ, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn (không phải hàng quán vỉa
hè), cơ sở cắt tóc gội đầu... yêu cầu thực hiện nghiêm quy địrứi "5K" của Bộ Y tế,
khuyến khích bán hàng mang đi; ghi chép, lưu giữ toàn bộ thông tin của tất cả nhân viên,
khách hàng; trường hợp vi phạm, xử lý nghiêm chủ cơ sở kứứi doanh và khách hàng.
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3. Tiếp tục tăng cường lực lượng duy trì nghiêm các tổ, chốt trực 24/24h tuần ừa,
kiểm soát, "khóa chặt" biên giới trên bộ, trên biển; tuyệt đối không để xảy ra nhập cảnh
ữái phép vào địa bàn. Các lực lượng biên phòng, quân sự, công an phối hợp chặt chẽ
với cấp ủy, chírửi quyền các địa phương trong trao đổi thông tin, tình hình, đấu tranh
triệt phá các đường dây, tổ chức đưa người xuất nhập cảnh trái phép. Phát hiện, xử lý
nghiêm và công khai các trường hợp nhập cảnh ữái phép, các cơ sở lưu trú nhận người
nhập cảnh trái phép...
4. Nâng cao trách nhiệm xã hội của các cơ sở sản xuất kinh doanh; gắn xét nghiệm
tự nguyện thường xuyên với điều kiện hoạt động sản xuất, kirih doanh, bán buôn, bán lẻ,
bán hàng rong... Yêu cầu cấp ủy, chính quyền các địa phương chậm nhất đến ngày
17/5/2021 phải chỉ đạo thực hiện hoàn thành việc xét nghiệm (gộp mẫu) tự nguyện theo
hình thức có trả phí cho những người có nguy cơ cao lây nhiễm SARS-CoV-2: người
bán hàng ở các trung tâin thương mại, siêu thị, chợ, cửa hàng, điểm bán hàng, bến xe,
bến tàu; lái xe taxi, xe khách, xe hợp đồng, xe tải, xe ôm; người giao hàng; làm việc tại
các cơ sở dịch vụ cắt tóc, gội đầu, cơ sở lưu trú, nhà hàng, quán ăn, quán cafe... Tạm
dừng hoạt động của các cơ sở, tổ chức, cá nhân không thực hiện nghiêm yêu cầu xét
nghiệm nêu trên của Tmh.
5. Các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, các khu công nghiệp phải triển ktiai đầy
đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo Văn bản số 3836/CV-BCĐ, ngày 10/5/2021
của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch; khẩn trương xây dựng và phê duyệt kế
hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới; thực hiện nghiêm ngặt yêu cầu
5K của Bộ Y tế đối với cán bộ, nhân viên, công nhân, lao động và phải thực hiện khai
báo y tế, lịch trình đi lại theo quy định. Yêu cầu tất cả các cơ sở phải thường xuyên tự
kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các quy dịnh, hướng dẫn phòng, chống dịch, cập nhật
lên bản đồ an toàn Covid-19 (antoanCovid.vn), nếu không an toàn dừng hoạt động để
chấn chinh, an toàn thi tiếp tục hoạt động. Khi phát hiện trường hợp F0, phải khẩn trương,
chủ động, tích cực phối hợp với cơ quan chức năng tổ chức cách ly, giãn cách theo đúng
chỉ đạo (giãn cách, cách ly phân lập từng phân xưởng, từng tổ sản xuất; đeo khẩu ữang
tuyệt đổi; phân từng cung giờ để cung cấp thức ăn, đồ dùng sinh hoạt,...), hạn chế đến
mức tối đa việc tiếp xúc trực tiếp giữa các cá nhân.
6. Cấp ủy, chính quyền các địa phương quyết liệt chỉ đạo việc thực hiện nghiêm
yêu cầu 5K của Bộ Y tế, đặc biệt là đeo khẩu trang, rửa tay thường xuyên, giữ khoảng
cách. Xử lý nghiêm người không đeo khẩu ứang, đặc biệt là tại các nơi có tụ tập đông
người như chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất, bến tàu, đám tang, trên các phương tiện giao
thông công cộng...; các nhà ăn tập thể phải bố trí ngồi giãn cách, có rào chắn...
Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định phòng, chống dịch tại các cơ quan,
đơn vị, đặc biệt các cơ sở sản xuất, khu công nghiệp ứên địa bàn. Người quản lý khu
công nghiệp, lãnh đạo doanh nghiệp chịu trách nhiệm về thực hiện phòng, chống dịch
trong phạm vi quản lý; kịp thời chấn chình, khắc phục các bất cập, lỗ hổng, vi phạm,
nhất là về việc không đeo khẩu trang, tụ tập đông người. Không cho phép người không
khai báo y tế đến làm việc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả xử lý hình sự và
công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng tại địa phương. Thực hiện các biện
pháp khoanh vùng, cách ly đối với các khu ký túc xá, nhà trọ của công nhâii, người lao
động liên quan các ca F0, F1 tại khu dân cư với phương châm gọn nhất có thể; trường
hợp chưa xác định được thì khoanh vừng rộng hơn đồng thời khẩn trương tìm nguyên
nhân để thu hẹp diện khoanh vùng.
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7. Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở
Y tế, các địa phương, cơ quan liên quan tiếp tục hoàn thiện dự thảo Hướng dẫn công
tác phòng, chống dịch bệnh phục vụ Cuộc bầu cử theo hướng cập nhật, tích hợp đầy
đủ các hướng dẫn, quy định của Hội đồng bầu cử quốc gia, Bộ Y tế, Bộ Nội vụ, vận
dụng vào thực tiễn Quảng Ninh, phát triển sáng tạo, cụ thể hóa quy trình phù hợp với
từng tình huống, bảo đảm ứiuận lợi tối đa, dễ nhớ, dễ thực hiện, hiệu quả trong thực
tế, tập trung vào tình huống xuất hiện ở khu vực bỏ phiếu các trường hợp có biểu hiện
ho, sốt, khó thở, nghi mắc Covid-19. Trong đó, lưu ý phải thực hiện nghiêm yêu cầu
"5K" và vệ sinh phòng dịch tại khu vực bỏ phiếu, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện đảm
bảo phòng chống dịch theo phương châm "4 tại chỗ", xây dựng cơ chế phối hợp chặt
chẽ giữa 2 quy trình bầu cử và phòng chống dịch, chế độ thông tin báo cáo và công
tác truyền thông khi có tình huống nảy sinh.
8. Ban bảo vệ sức khỏe tinh khẩn trương tham mưu hoàn thiện hướng dẫn về
công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đối với cán
bộ diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Thường vụ cấp ủy cấp huyện quản lý phù hợp
với tình hình mới, nhất là trong sinh hoạt hằng ngày.
Thừa lệnh Ban Thường vụ Tỉrih ủy, Văn phòng Tỉrứi uỷ thông báo ý kiến chỉ
đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tỉrứi để Ban cán sự đảng UBND tỉrứi
và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện.
Nơi nhâĩi:
_ VPTW Đảng, VP Chính phủ (để báo cáo),
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19,
Bộ Y tế (để bao cáo),
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo),
- Đảng đoàn HĐND tính, BCS đảng UBND tình,
- 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 chinh trị-xã hội, các sở, ban, ngành,
- Lưu VPTU, THI, TH4.

T/L BAN THƯỜNG vụ
VĂN PHÒNG

Chí Thành

