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SỐ 114 - TB/TƯ

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Quảng Ninh, ngày 04 thảng 2 năm 2021

THÔNG BÁO
Ý KIẾN CHỈ ĐẠO CỦA BAN THƯỜNG vụ TỈNH ỦY,
BẠN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
' ị về việc tăng cường triển khai các biện pháp cấp bách
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mói

Ngày 04/02/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng,
chống dịch Covid-19 đã nghe Ban cán sự đảng UBND tỉnh báo cáo về một số nội dung
câp bách đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Căn cứ
đề nghị của Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh và các ý kiến tham gia tại hội nghị, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo cấp tỉnh thống nhất kết luận như sau:
1. Giao đồng chí Nguyễn Tường Văn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch ƯBND tỉnh,
Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo cấp tỉnh trực tiếp chỉ đạo, điều hành công
tác phòng, chống dịch Covid-19 hằng ngày của hệ thống chính quyền, các cơ quan
quản lý nhà nước của toàn tỉnh theo Luật phòng, chống bệnh truyền nhiễm và chỉ đạo
của Tỉnh ủy.
2. Giao đồng chí Nguyễn Thị Hạnh, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch ƯBND tỉnh chịu
trách nhiệm hằng ngày chỉ đạo tổng thể công tác truy vết, lấy mẫu, xét nghiệm các
trường hợp nghi nhiễm Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và tình hình
thực tiễn đặt ra bảo đảm thống nhất, tống hợp nhanh nhất tình hình trong toàn tỉnh.
3. Đe đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình huống cấp
bách hiện nay, giao Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh chỉ đạo:
(1) Xem xét phân cấp, ủy quyền cho thị xã Đông Triều, thành phố Hạ Long được
chủ động mua săm vật tư, sinh phẩm phục vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong
trường hợp cấp bách theo quy định từ nguồn ngân sách cấp tỉnh, cấp huyện (trong dự
toán đầu năm và cấp bổ sung từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh nếu mất cân đối). Nghiên
cún ý kiến của đoàn công tác Bộ Y tế và kinh nghiệm một số tỉnh, thành phố khác đã
làm về mô hình kết hợp với các đơn vị ngoài khu vực nhà nước cung cấp test kit kèm
dịch vụ xét nghiệm với giá cả cạnh tranh, đảm bảo công khai, minh bạch, đáp ứng yêu
câu xét nghiệm trên diện rộng theo chủ trương của Trung ương, của tỉnh.
(2) Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế phối họp chặt chẽ với Bệnh viện
Việt Nam - Thụy Điển trong công tác điều phối nguồn lực, nhân lực, vật tư và thiết bị
xét nghiệm về vùng có dịch (ưu tiên Đông Triều, Hạ Long...) đảm bảo ứng phó tốt nhất
với yêu cầu đặt ra; không để xảy ra chồng chéo, sử dụng có hiệu quả mọi nguồn lực.
Phấn đấu chậm nhất đến ngày 28 Tết nguyên đán (09/02/2021), hoàn thành việc
xét nghiệm toàn bộ các trường hợp nghi ngờ trong cộng đồng; xác định cụ thề bản đồ
an toàn trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 đến 100% xã, phường, thị trấn của
toàn tỉnh.

2
Thừa lệnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh uỷ thông báo ý kiến chỉ đạo
của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chỉ đạo cấp tĩnh về phòng, chống dịch Covid-19 để
Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan chỉ đạo,
triển khai thực hiện.
T/L BAN THƯỜNG vụ
Nơi nhân:
- VPTW Đảng, VP Chính phủ (để báo cảo),
- Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19,
Bộ Y tế (để báo cáo),
- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cảo),
- Đảng đoàn HĐND tỉnh, BCS đảng ƯBND 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 tồ chức chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành,
- Lưu VPTƯ, TH4.
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