
1 

 

UBND TỈNH QUẢNG NINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 

Số: 2200/SYT-NVY 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Ninh, ngày 22 tháng 5 năm 2020 

V/v tăng cường phổ biến, quán triệt 

thực hiện Chỉ thị 36-CT/TU  

 

    

      

  Kính gửi: 

 

Các đơn vị y tế trên địa bàn 

 

Thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TU ngày 28/4/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

Quảng Ninh về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới và ổn định kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, Sở Y 

tế đã kịp thời chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 đáp ứng với tình hình mới, hướng dẫn các cơ quan đơn vị 

địa phương áp dụng các biện pháp phòng chống dịch tại cơ quan đơn vị phù hợp, 

trên cơ sở các quy trình, hướng dẫn đã xây dựng, đồng thời chủ động phối hợp 

với ngành giáo dục tập huấn, hướng dẫn phòng chống dịch trong các cơ sở giáo 

dục, phối hợp với các ngành thành viên đón tiếp công dân, chuyên gia, các nhà 

ngoại giao nhập cảnh về Việt Nam qua cửa khẩu quốc tế Móng Cái, cảng hàng 

không Quốc tế Vân Đồn, giải quyết các thủ tục về y tế cho các thuyền viên đảm 

bảo an toàn, đúng quy trình phòng, chống dịch nhưng không gây khó khăn cho tổ 

chức, công dân; giám sát công tác tổ chức thực hiện cách ly tại các cơ sở cách ly 

tập trung, kịp thời báo cáo đề xuất với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

của tỉnh những giải pháp khắc phục những vướng mắc, khó khăn trong quá trình 

thực hiện.  

Sau thời gian giãn cách xã hội, hiện nay, tỉnh Quảng Ninh cùng cả nước đã 

chuyển sang một giai đoạn mới đòi hỏi công tác phòng, chống dịch dài hơi hơn, 

căn cơ hơn cùng với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm cho mọi người dân sẵn 

sàng thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt, giữ vững 

sự an toàn trên địa bàn. Dự báo dịch bệnh tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ 

bùng phát vẫn ở mức cao, khó lường trong khi chưa có vắc-xin và thuốc đặc trị 

COVID-19, phải thích nghi “chung sống” với dịch bệnh, tạo dần trạng thái bình 

thường mới trong điều kiện có dịch bệnh.  

Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch, giữ vững 

kết quả đã đạt được, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị y tế trên địa bàn tăng cường phổ 

biến, quán triệt thực hiện Chỉ thị 36-CT/TU ngày 28/4/2020, cụ thể như sau: 

1. Các cấp ủy, trực tiếp là người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị y 

tế trên địa bàn tiếp tục phổ biến, quán triệt tới từng chi bộ, cán bộ, đảng viên và 

người lao động trong đơn vị kiên định thực hiện nghiêm các quan điểm, nguyên 

tắc, phương châm: 

(1) Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, tự thỏa mãn với 

kết quả đạt được; thường xuyên, liên tục, chủ động theo dõi, đánh giá sát, đúng 
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tình hình, diễn biến của dịch bệnh trên thế giới, khu vực, trong nước, trong tỉnh 

để đưa ra các giải pháp quyết liệt, kịp thời theo quan điểm xuyên suốt là “chống 

dịch như chống giặc”; đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu, 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, 

của tỉnh.  

(2) Kiên định thực hiện nguyên tắc, phương châm: “lấy phòng dịch làm ưu 

tiên”, “khóa chặt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, khoanh vùng, dập dịch triệt để 

từ bên trong, chữa trị hiệu quả”, ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập 

dịch, xét nghiệm nhanh, không để dịch lây lan ra diện rộng, không để xảy ra 

trường hợp tử vong do COVID-19 theo phương châm “3 trước”, “4 tại chỗ”. 

Củng cố nâng cao năng lực, chất lượng, hiệu quả của hệ thống y tế dự phòng và 

chất lượng y tế cơ sở trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Coi trọng ứng 

dụng công nghệ thông tin trong truy vết người có liên quan đến ca bệnh. 

(3) Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải thực sự gương mẫu, đi 

đầu trong thực hiện các biện pháp phòng chống dịch thường xuyên, ở mọi nơi, 

mọi lúc; đồng thời chủ động, tích cực tuyên truyền, vận động người xung quanh 

cùng thực hiện vì sự an toàn sức khỏe của mỗi người, mỗi gia đình và cộng đồng. 

(4) Kiểm soát tốt dịch bệnh ở từng cơ quan, đơn vị, thực hiện nới lỏng các 

biện pháp hạn chế để phục vụ phòng, chống dịch phù hợp với diễn biến dịch bệnh 

ở từng địa bàn tương ứng với các mức nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.  

(5) Tuyên truyền cho người dân phải thường xuyên rửa tay bằng xà phòng 

hoặc dung dịch sát khuẩn; đeo khẩu trang ở những nơi công cộng và nơi đông 

người; giữ khoảng cách an toàn khi tiếp xúc. Người có biểu hiện ốm, sốt nên ở 

nhà, không đến công sở, cơ quan, trường học, nơi công cộng; đồng thời phải liên 

hệ với bệnh viện, cơ sở y tế, bác sỹ để được tư vấn và thực hiện theo hướng dẫn 

của bác sỹ. 

2. Các đơn vị y tế trên địa bàn căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công, 

xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch triển khai các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 trong tình hình mới, tập trung vào các nội dung trọng tâm sau: 

- Đẩy mạnh công tác truyền thông hướng dẫn cộng đồng chủ động điều 

chỉnh lối sống và sinh hoạt cho phù hợp với bối cảnh phải thích nghi và “chung 

sống” an toàn với dịch bệnh. Hướng dẫn cho người dân biện pháp xử lý khi phát 

hiện người mắc bệnh ở trong gia đình, nơi công cộng hoặc cơ quan, công sở, 

trường học. Hướng dẫn các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chung cư và các 

doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động, doanh nghiệp vận tải hành khách, cơ sở 

kinh doanh dịch vụ trong phạm vi được phân công phụ trách thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch đảm bảo an toàn cho cơ quan, đơn vị. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ quan, đơn vị trong việc xây dựng 

và thực hiện quy định về phòng, chống dịch. 
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- Tăng cường năng lực xét nghiệm và tập trung xét nghiệm nhanh chóng, 

kịp thời, chính xác tại các địa bàn, cơ sở giáo dục, sản xuất kinh doanh hoặc nhóm 

người có nguy cơ lây nhiễm cao. 

- Kịp thời phát hiện, cách ly, khoanh vùng, tiêu độc, khử trùng, xử lý triệt 

để các ổ dịch khi phát sinh. 

- Tiếp tục tổ chức tốt việc thực hiện cách ly tập trung; cải thiện điều kiện 

sinh hoạt, không để lây nhiễm chéo tại các cơ sở cách ly tập trung. 

- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đón công dân Việt Nam và chuyên gia, 

lao động tay nghề cao người nước ngoài từ các quốc gia có dịch về nước qua Cảng 

hàng không quốc tế Vân Đồn, Cửa khẩu quốc tế Móng Cái theo chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ ' đảm bảo đúng quy trình, quy định, tuyệt đối an toàn, không để 

xảy ra rủi ro. 

- Bảo đảm các điều kiện nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho nhân 

dân. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, quản lý sức khỏe, hỗ trợ khám chữa bệnh từ 

xa và khám chữa bệnh tại nhà.  

- Tiếp tục thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn, phòng chống lây nhiễm 

đối với đội ngũ cán bộ y tế trong các cơ sở điều trị. 

- Rà soát, bố trí, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y 

tế đảm bảo kịp thời ứng phó với các tình huống dịch bệnh nảy sinh; không để xảy 

ra bị động, bất ngờ trong mọi tình huống theo phương châm “4 tại chỗ”. 

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị khẩn trương, nghiêm túc thực hiện, trong quá 

trình thực hiện nếu có vướng mắc báo cáo về Sở Y tế để hỗ trợ giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Nguyễn Xuân Ký- Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng 

BCĐ  

cấp tỉnh phòng chống dịch Covid-19; 

- Đ/c Nguyễn Văn Thắng- Phó Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch  

UBND tỉnh, Phó Trưởng ban thường trực BCĐ 

cấp tỉnh  

phòng chống dịch Covid-19; 

- Đ/c Ngô Hoàng Ngân- Phó Bí thư thường trực 

Tỉnh ủy,  

Phó Trưởng BCĐ cấp tỉnh phòng chống dịch 

Covid-19; 

- VP Tỉnh ủy (báo cáo); 

- VP UBND tỉnh (báo cáo); 

- Cục YTDP - Bộ Y tế; 

- Sở Thông tin &Truyền thông; 

- Ban Tuyên Giáo Tỉnh Ủy; 

- BGĐ SYT; 

- Lưu: VT, NVY.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tuấn 
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