
TỈNH ỦY QUẢNG NINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
* * 

Số 565 - TB/TU Quảng Ninh, ngày 13 tháng 4 năm 2022 

THÔNG BÁO 
Ý KIÊN CHỈ ĐẠO CỦA THƯỜNG TRựC TỈNH ỦY, 

BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
tại hội nghị ngày 12/4/2022 

Thời gian qua, thực hiện chiến lược thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu 
quả dịch COVID-19, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Chi đạo cấp tỉnh tiếp tục ưu tiên cao 
nhất lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, chăm lo 
bảo vệ sức khỏe nhân dân. Các địa phương trong tỉnh đã chủ động, trách nhiệm, nỗ lực, 
triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19; năng lực thích ứng, 
năng lực xử trí của cấp cơ sở được nâng lên rõ rệt. Mặc dù số ca nhiễm mới tăng rất 
cao trong tháng 3/2022, song nhờ tỷ lệ bao phủ tiêm vắc xin mũi 1, mũi 2 và mũi tăng 
cường cao nên 99,5% các ca F0 đều không có triệu chứng hoặc triệu chứng nhẹ; số ca 
trở nặng, tử vong rất thấp, chiếm 0,044% số ca mắc, thấp hơn 10 lần so với bình quân 
chung của cả nước. Từ đầu tháng 4 đến nay, số ca mắc mới đã liên tục giảm sâu, nhất 
là tại các địa bàn thành phố Hạ Long, cẩm Phả, Ưông Bí, thị xã Đông Triều, Quảng 
Yên. Quảng Ninh đã vững vàng vượt qua giai đoạn "đỉnh" của dịch bệnh, giữ vững địa 
bàn "An toàn duy trì ổn định các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế -
xã hội, phục hồi nhanh chóng ngành du lịch; tạo bước chuyển biến căn bản về nhận 
thức và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị, nhất là của 
nhân dân ừong "chung sổng" an toàn với dịch bệnh. 

Mặc dù dịch bệnh trên địa bàn tỉnh đã qua thời kỳ cao điểm, đỉnh dịch, tuy nhiên 
dự báo vẫn tiếp tục ghi nhận các ca mắc mới và có thể xuất hiện các biến chủng mới 
lây lan nhanh, nguy hiểm hơn; mặt khác, thời gian tới, trên địa bàn tỉnh diễn ra nhiều 
sự kiện lớn, tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện những đợt bùng phát dịch mới, trong khi đó 
người dân còn chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, không tuân thủ nghiêm các biện pháp 
phòng, chống dịch, nguyên tắc 5K đòi hỏi các cấp, các ngành, các địa phương, cơ 
quan, đơn vị cần phải chủ động theo dõi sát diễn biến dịch, nắm chắc các khuyến cáo 
của các nhà khoa học, tổ chức y tế thế giới. 

Sau khi thảo luận, Thường trực Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh cơ bản thống 
nhất với các giải pháp trọng tâm theo đề xuất của UBND tỉnh tại báo cáo số 85/BC-
UBND ngày 11/4/2022, đồng thời yêu cầu 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, 
nhất là cấp huyện, cấp xã 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, Nghị quyết số 38-NQ/CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ, Chỉ 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. 

1. Mục tiêu: Giữ vững thành quả phòng chống dịch; tiếp tục thực hiện có hiệu 
quả Chương trình tổng thể phòng chống dịch, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch COVID-19, kiểm soát tốc độ lây lan trong cộng đồng, kiểm soát số ca 



2 

nhập viện có nguy cơ cao và rất cao, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh nặng, tử 
vong do COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của người dân, bảo vệ các 
nhóm dê bị tổn thương bởi dịch COVID-19; ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, tận 
dụng mọi cơ hội phục hồi mạnh mẽ ngành du lịch, dịch vụ; hoàn thành tiêm chủng 
vắc xin cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi tuyệt đối an toàn, bảo đảm cho học 
sinh được tới trường an toàn, kết thúc tốt đẹp năm học 2021 - 2022. 

2. Phương châm, quan điểm: (1) Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh 
giác trước diên biến của dịch bệnh, nhất là với các biến chủng mới. (2) Ưu tiên chăm 
lo, bảo vệ sức khỏe và tính mạng nhân dân, hạn chế đến mức thấp nhất các ca bệnh 
nặng, tử vong do COVID-19, bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương bởi dịch COVID-19. 
(3) Trong tư duy và hành động, luôn bám sát phương châm khoa học "3 trước", "4 tại 
chỗ", tích cực, chủ động, từ xa, từ sớm, ưr cơ sở. (4) Đề cao ý thức của nhân dân trong 
phòng, chống dịch COVID-19; khi đã tiêm đủ các mũi vắc xin thì tuân thủ nguyên tắc 
5K là quan trọng nhất. (5) sằn sàng ứng phó có hiệu quả với các thách thức an ninh phi 
truyền thống trên địa bàn, trong đó có dịch bệnh. 

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm: 

(1) Chủ động, tích cực truyền thông để nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, 
hành vi của Nhân dân trong tình hình mới, đặc biệt đề cao vai trò rất quan trọng của 
gia đình trong thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, tuân 
thủ nghiêm nguyên tắc "5K + vẳc xin, thuốc điều trị + Cồng nghệ". 

(2) Tiếp tục rà soát, củng cố năng lực y tế ở tất cả các tuyến, nhất là y tế dự 
phòng, y tế cơ sở, y tế học đường; sẵn sàng các phương án ứng phó với mọi tình 
huống; bảo đảm nguồn nhân lực y tế, vật tư, sinh phẩm, thuốc, trang thiết bị sẵn có 
phục vụ phòng, chống dịch phù hợp với tình hình mới. 

(3) Tăng cường trách nhiệm người đứng đầu, củng cố năng lực chỉ đạo, điều 
hành ở các cấp, Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các cấp trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, 
điều hành toàn diện công tác phòng, chống dịch theo chủ trương của Đảng, pháp luật 
của Nhà nước, các chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng, Ban Chỉ đạo quốc 
gia và hướng dẫn của ngành y tế. Người đứng đầu ngành Y tế chịu trách nhiệm toàn 
diện về chuyên môn trong phòng, chống dịch. 

(4) Xây dựng và triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến dưới 
12 tuổi bảo đảm tuyệt đối an toàn theo phương châm: sàng lọc kỹ càng, làm ưr nơi 
thuận lợi trước, khó khăn sau, đối tượng theo tuổi lớp trên trước, lớp dưới sau. Coi 
trọng việc lập danh sách kết hợp khám sàng lọc, đánh giá chính xác hoàn cảnh đối 
tượng; đặc biệt chăm lo các đối tượng trẻ em ở khu vực nông thôn, miền núi, đồng bào 
dân tộc, hộ nghèo, hộ cận nghèo, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt. Ngành Y tế, các địa 
phương phải tập trung nguồn nhân lực y tế giỏi nhất, trang thiết bị y tế tốt nhất để tổ 
chức tiêm cuốn chiếu, làm đến đâu dứt điểm đến đó, trong đó yêu cầu những nơi càng 
khó khăn, càng phải ưu tiên năng lực y tế giỏi. 

Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo, Giám đốc Sở Lao động 
Thương binh Xã hội; Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã chịu trách 
nhiệm toàn diện trước Ban Chỉ đạo các cấp về công tác triển khai tiêm chủng vắc xin 
cho trẻ em từ đủ 5 tuổi đến 12 tuổi; phối hợp chặt chẽ trong công tác lập danh sách 
học sinh, phân loại đối tượng theo tình trạng sức khỏe, lên phương án, phân công, 
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phối hợp chặt chẽ giữa gia đình, nhà trường và xã hội để đảm bảo tổ chức tiêm vắc 
xin cho trẻ em bảo đảm tuyệt đối an toàn. 

(5) UBND tỉnh khẩn trương phê duyệt Kế hoạch tổng thể chăm sóc sức khỏe, y 
tế toàn dân hậu COVID-19; bảo đảm thông tin tư vấn, địa chỉ cụ thể, số điện thoại tư 
vấn phải đến được từng người dân; xác định chăm sóc tâm lý, liệu pháp tâm lý là ưu 
tiên hàng đầu, hỗ trợ chuyên môn y tế là cần thiết; đặc biệt quan tâm đến các đôi 
tượng bảo vệ trọng điểm, người cao tuổi, có bệnh lý nền. 

(6) Xây dựng các phương án phòng, chống dịch an toàn bảo đảm điều kiện sẵn 
sàng tổ chức SEA Games 31, các sự kiện văn hóa, thể thao và các hoạt động du lịch 
mùa cao điểm, nhất là vào dịp nghỉ Lễ 30/4 - 1/5, xây dựng hình ảnh du lịch Quảng 
Ninh "An toàn, thân thiện, hấp dẫn tạo tâm lý hoàn toàn yên tâm, tin tưởng, thoải 
mái, thuận tiện để thu hút khách du lịch tới Quảng Ninh trong dịp này. 

(7) Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế xây dựng 
kế hoạch sẵn sàng tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 4 ngay sau khi có chủ trương 
của Trung ương với tinh thần chủ động và sáng tạo. 

(8) Tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện các quy định của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước đối với công tác phòng, chống dịch COVID-19; việc 
mua sắm trang thiết bị, vật tư, sinh phẩm, thuốc men, hóa chất, kit xét nghiệm... trong 
lĩnh vực y tế; việc thực hiện các cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch bảo đảm 
không để xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, "lợi ích nhóm", gây phiền hà cho 
Nhân dân. 

(9) Các địa phương biên giới (Móng Cái, Bình Liêu, Hải Hà) tập trung triển khai 
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, thiết lập 
hiệu quả "vùng xanli" an toàn khu vực cửa khẩu để thúc đẩy các hoạt động xuất nhập 
khẩu, bảo đảm không gây ách tắc hàng hóa cục bộ. 

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 UBND tình 
và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo, triền khai thực hiện. 

Nơi nhân: , , , ^ ^ T/L BAN THƯỜNG VỤ 
- VPTW Đảng, VP Chính phủ ('đề báo cáo), prrA PUÁ"MTT VĂM PTTÒTsir^ 
- TT BCĐ Quốc gia PCD COVID-19, Bộ Y tế (để báo 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, THI. Quang Hưng 
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