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THÔNG BÁO

T LUẬN CỦA BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

tại cuộc họp ngày 06/4/2020
Ngày 06/4/2020, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh đã nghe báo cáo tình hình triển khai các
biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Sau khi nghe Ban cán sự Đảng
ƯBND tỉnh - Thường trực Ban Chỉ đạo cấp tỉnh báo cáo và các ý kiến tham gia tại
hội nghị, trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, khó lường đòi
hỏi phải thực hiện nghiêm túc việc cách ly toàn xã hội nhằm hạn chế tối đa dịch xâm
nhập và lây lan trong cộng đồng, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thống nhất kết luận như sau:
1. Các cấp ủy đảng, chính quyền, các sở, ban, ngành, MTTQ, các tổ chức chính
trị- xã hội từ tỉnh đến cơ sở kiên trì, kiên quyết áp dụng, thực hiện quyết liệt các biện
pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh theo các chủ trương, chỉ đạo của Trang ương,
của tỉnh, nhất là Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Kết
luận số 666-KL/TU ngày 01/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thông báo số 1709TB/TU ngày 18/3/2020 của Thường trực Tỉnh ủy.
Phát hiện, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức không chấp
hành, thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; lạm dụng quỹ
thời gian thực hiện cách ly toàn xã hội để giải quyết việc riêng không phù hợp với
mục tiêu phòng, chống dịch, kể cả việc đi ra khỏi nhà trong những trường hợp không
thật sự cần thiết được quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ
tướng Chính phủ.
Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid19, đảm bảo an toàn sức khỏe đối với công nhân ngành Than và người lao động tại các
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, nhất là trong khu công nghiệp.
2. Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo:
(1) Các chốt kiểm soát thực hiện nghiêm các quy trình, quy định phòng, chống
dịch bệnh Covid-19; không để trường hợp nào ngoài địa bàn vào Quảng Ninh mà
không khai báo y tế, kiểm tra thân nhiệt, điều tra dịch tễ, sàng lọc, áp dụng các biện
pháp cách ly, giám sát y tế phù hợp đối với từng loại trường họp, tuyệt đối không đế
bị động, bất ngờ.
(2) Sở Lao động Thương binh Xã hội chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện chi
trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng, trợ cấp bảo trợ xã hội hàng tháng
"đúng - đủ - kịp thời"; làm việc với Kho bạc Nhà nước bố trí kinh phí chi trả trợ câp
gộp 02 tháng trợ cấp hàng tháng trong 01 lần chi trả.
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Tăng cường giám sát, hướng dẫn Trung tâm Điều dưỡng người có công Quảng
Ninh, Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh, Cơ sở bảo trợ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh
đặc biệt tỉnh thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tạm
dừng việc trực tiếp đến thăm, tặng quà tại các cơ sở này trong thời gian thực hiện
cách ly toàn xã hội theo quy định.
Đối với cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh, tạm dừng việc đưa người nghiện ma túy
không có nơi cư trú ổn định và việc tiếp nhận người cai nghiện ma túy tự nguyện, bắt
buộc vào cơ sở; đồng thời tạm dừng các hoạt động thăm gặp đối với các học viên
nhằm bảo đảm việc cách ly toàn xã hội.
(3) Tăng cường kiểm sát chặt chẽ việc giam, giữ bị can, bị cáo, phạm nhân tại các
cơ sở giam giữ trên địa bàn tỉnh bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh theo quy
định. Giảm tối đa việc thăm gặp người bị giam, giữ... để phòng, chống dịch bệnh.
(4) Sở Y tế yêu cầu các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng hướng dẫn tổ
chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch Covid-19 tại
Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 3/4/2020 của Bộ Y tế.
(5) Khẩn trương triển khai thực hiện các chính sách đảm bảo an sinh xã hội tại
Nghị quyết số 245/2020/NQ-HĐND ngày 31/3/2020 của HĐND tỉnh.
3. Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh phối hợp chặt chẽ với Sở Y
tế cấp ủy, chính quyền địa phương, và các đơn vị liên quan tiếp tục kiểm soát chặt
chẽ hoạt động xuất nhập khấu, xuất nhập cảnh trên toàn tuyến biên giới, cửa khẩu,
đường mòn, lối mở theo đúng quy định của Trung ương, phù họp với công tác phòng,
chống dịch bệnh. Tiếp tục củng cố tuyến phòng thủ vững chắc để đối phó với rủi ro
dịch bệnh lây nhiễm từ nước ngoài; đề cao cảnh giác, phòng ngừa nghiêm ngặt.
4. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở tuyên truyền, vận
động bà con giáo dân, phật tử thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong dịp lễ Phục sinh, Phật Đản và các ngày lễ
liên quan vì sự an toàn sức khỏe, tính mạng cho bản thân, gia đình và cộng đồng.
Thừa lệnh Trưởng Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Văn
phòng Tỉnh ủy thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch cấp tỉnh
để Ban cán sự đảng UBND tỉnh và các cơ quan liên quan chỉ đạo, triển khai thực hiện.
Nơi nhân:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS đảng UBND tỉnh,
- Thành viên BCĐ cấp tỉnh phòng, chống dịch
bệnh Covid-19; các tiểu ban giúp việc BCĐ,
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực
thuộc tỉnh,
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, các sở,
ban, ngành,
-LưuVPTU, TH7.
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