
TỈNH ỦY QUẢNG NINH ĐÁNG CỘNG SÁN VIỆT NAM 

Số Uò - CV/TU 
về việc tăng cường các biện pháp và nâng 

cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp, 
các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 

Quảng Ninh, ngày 18 tháng 02 nấm 2022 

Kính gửi: - Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 
- Các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy 
- MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 
các sở, ban, ngành trực thuộc tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành ủy và đảng bộ trực thuộc tỉnh 

Sau dịp nghỉ xết nguyên đán Nhâm Dần, dịch COVTD-19 trong tỉnh và tại các địa 
phương trong cả nước, nhất là ở một số tỉnh, thành phố (Hà Nội, Hải Phòng, Hải Dương, 
Bắc Giang...) lân cận Quảng Ninh vẫn diễn biến phức tạp với số ca nhiễm mới và số ca 
mắc trong cộng đồng liên tục tăng cao, khó kiểm soát (Cả nước lần đầu ghi nhận trên 
25.000 ca F0 từ ngày 10/02/2022, đặc biệt tỉnh Quảng Ninh từ ngày 14/02/2022 đã có 
trên 1.200 ca F0/ngày) do nhiều nguyên nhân, trong đó nguyên nhân chính là việc người 
dân chưa thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch và nguyên tắc 5K. Đe 
tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả 
dịch COVID-19, giữ vững thành quả về phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội 
của tỉnh trong thời gian qua, Thường trực Tỉnh ủy yêu cầu: 

1. Ban cán sự đảng UBND tỉnh, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận 
Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp, đặc biệt là người đứng đầu cấp ủy, 
Chủ tịch UBND các cấp, ngành y tế và các lực lượng chức năng có liên quan phải 
tăng cường trách nhiệm hơn nữa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp 
tục triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Ket luận số 25-KL/TW ngày 
30/12/2021 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 
phủ, Chỉ thị số 18-CT/TƯ 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. 

Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; 
người đúng đầu các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tuyệt đối không được 
chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, yêu cầu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 
theo quy đinh, đảm bảo nguyên tắc mọi hoạt động đều phải an toàn và an toàn mới hoạt 
động, trong đó đặc biệt lun ý việc "dạy học phải an toàn, an toàn để dạy học", "sản xuất 
phải an toàn, an toàn để sản xuất", "du lịch phải an toàn, an toàn để du lịch",. •. 

2. Các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học, hộ gia đình, cá 
nhân tăng cường tần suất tầm soát chủ động, xét nghiệm sàng lọc. Khi phát hiện người 
nhiễm SARS-CoV-2, ngành y tế phải chịu trách nhiệm từ cơ sở trong việc đánh giá, 
phân loại mức độ nguy cơ của người nhiễm SARS-CoV-2 đế có hướng xử lý, cách 
ly, thu dung, điều trị phù hợp đối với từng trường hợp cụ thế; đặc biệt quan tâm đối 
tượng bảo vệ trọng điểm là người cao tuổi có bệnh lý nền, trẻ em dưới 12 tuổi chưa 
tiêm vắc xin nhằm xác định đúng nhu cầu điều trị, chăm sóc, hỗ trợ cho tùng đối 
tượng để nâng cao hiệu quả điều trị và tiết kiệm nguồn lực của ngành y tế và xã hội. 
Thực hiện nghiêm việc theo dõi, chăm sóc, điều trị các trường hợp F0 không triệu 
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chứng, các ca bệnh nhẹ tại nhà nếu đủ điều kiện, đảm bảo không để trở nặng, không 
được theo dõi, hô trợ kịp thời; hạn chế tối đa số ca nhập viện, trở nặng, tử vong do 
COVID-19, gây tình trạng quá tải đối với hệ thống y tế của địa phương. 

3. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Chủ tịch ƯBND cấp 
huyện, cấp xã thực hiện ngay việc đánh giá, rà soát lại tất cả các phương án đã chuẩn bị, 
đặc biệt là về nhân lực, vật lực (thuốc, hóa chất, vật tư y tế...); bố trí, sử dụng có hiệu quả 
trang thiết bị, cơ sở vật chất sẵn có; tổ chức lực lượng ứng trực hiệu quả, nhất là đội ngũ 
nhân viên y tê bảo đảm nguyên tăc "3 trước", "4 tại chô", từ xa, từ sớm, từ cơ sở và yêu 
cầu "6 đủ" nhằm ứng phó linh hoạt, hiệu quả với mọi tình huống nảy sinh trên địa bàn 
thuộc phạm vi quản lý, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng người dân có nhu cầu mà 
không được hỗ trợ. Đồng thời, hằng ngày phải trực tiếp chỉ đạo xử lý, điều hành, kiểm 
soát chặt chẽ, hiệu quả việc đưa các ca F0 vào điều trị tại các cơ sở y tế; nắm chắc tình 
hình các ca bệnh đang được điều trị tại nhà. 

4. Rà soát chặt chẽ theo phương châm "đi tùng ngô, gỗ từng nhà, rà tùng đổi 
tượng" để khẩn trương hoàn thành dứt điểm việc tiêm mũi 1 cho những người có chỉ 
định tiêm nhưng chưa tiêm, tiêm mũi 2 đối với những người mới được tiêm mũi 1 và 
tiêm mũi 3 đối với các trường họp còn lại chưa tiêm truức ngày 27/02/2022. 

Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Trung 
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, người đứng đầu cơ quan y tế cấp huyện, cấp xã phải chịu hoàn 
toàn tráclì nhiệm nếu để sót bất kỳ trường hợp nào hoặc để xảy ra tình trạng những người 
có nguy cơ cao và rất cao, có chỉ định tiêm, có thể tiêm mà không được tiêm, do thiếu trách 
nhiệm, thiếu sâu sát dẫn tới bị nhiễm s ARS-Cov-2 trở nặng và tử vong. 

5. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cảnh báo nguy cơ dịch bệnh trên địa bàn để 
nâng cao hơn nữa ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng, chống dịch COVID-
19, trong việc thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, nguyên tắc 5K để 
tự bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Khuyến khích người dân thường 
xuyên, hằng ngày thực hiện test nhanh; nếu có biểu hiện nghi ngờ mắc COVID-19 như 
ho, sốt, khó thở phải hạn chế tiếp xúc, hạn chế đi lại, đồng thời thông báo ngay cho y 
tế địa phương để được hướng dẫn, xét nghiệm SARS-CoV-2 và xử trí theo quy định. 

6. Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách nhiệra nắm chắc 
và theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, hằng ngày đánh giá 
diễn biến cấp độ dịch, khi số ca tăng, chuyến cấp độ thì phải áp dụng ngay các biện 
pháp phù hợp theo đúng quy định; chỉ đạo linh hoạt, sáng tạo đảm bảo các điều kiện 
cho học sinh đi học trực tiếp an toàn; ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đời sống 
sinh hoạt của nhân dân để đạt mục tiêu vừa chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa 
thực hiện thành công "mục tiêu kép". 

Nơi nhân: 
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo), 
-Lưu VPTlÌ, THI. 

T/M BAN THƯỜNG vụ 
' í THƯ 

Thanh 
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