
TỈNH ỦY QUẢNG NINH ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
* — 

Số 460 - CV/TU Quảng Ninh, ngày 24 tháng 7 năm 2021 
V/v tầng cường các biện pháp phòng, chống, 
kiểm soát dịch bệnh Covid-19 trên tuyến biển, 
các cảng, bến thủy nội địa trên địa bàn tỉnh 

ỉnh gửi: - Các ban cán sự đảng, đảng đoàn, 
- Các huyện, thị, thành ủy và đảng ủy trực thuộc tỉnh, 
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tinh, 
- Các sở, ban, ngành 

Trước tình hình dịch Covid-19 trên thế giới, khu vực đang diễn biến rất phức 
tạp; ở trong nước, đợt bùng phát dịch thứ tư có quy mô lớn, mức độ lây lan nhanh 
nhất từ trước đến nay với diễn biến phức tạp, khó lường, nguy hiểm, khó kiểm soát, 
có thể còn tiếp tục kéo dài; tại vùng biển Quảng Ninh, đã ghi nhận nhiều trường hợp 
thuyền viên, thủy thủ trên phương tiện thủy nước ngoài nhiễm, nghi ngờ nhiễm 
Covid-19 (riêng trong ngày 22/7/2021 đã ghi nhận 7 thuyền viên dương tính với vi 
rút SARS-Cov-2 đề nghị nhập cảnh vào Quảng Ninh)... tiềm ẩn nguy cơ cao mầm 
bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh. Để giữ vững ứiành quả phòng, chống dịch, giữ 
vững địa bàn "An toàn - Ồn định trong trạng thái bình thường mớiThường trực 
Tỉnh ủy yêu cầu Ban cán sự đảng ƯBND tình, bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các 
huyện, thị xã, thành phố, thủ trưởng các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương 
tập trung triển khai ngay một số nội dung sau: 

1. Siết chặt công tác quản lý nhà nước và tăng cường các biện pháp kiểm soát, 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ở mức cao rứiất trên vùng biển Quảng Ninh, tại 
các cảng, bến, trên các phương tiện thủy đến, đi và hoạt động trên địa bàn tỉnh đảm 
bảo mục tiêu vừa tạo điều kiện giao thương, xuất nhập khẩu hàng hóa, vừa phải 
đảm bảo an toàn dịch bệnh, không để mầm bệnh xâm nhập vào địa bàn tình dưới 
bất kỳ hình thức nào liên quan đến tàu vận chuyển hàng hóa của nước ngoài, tỉnh 
ngoài được phép hoạt động ữên địa bàn và người dân địa phương có hoạt động sản 
xuất kinh doanh, cung cấp các dịch vụ trên biển tiếp xúc với tàu, thuyền viên nước 
ngoài, tỉnh ngoài do không được kiểm soát chặt chẽ. Tuyệt đối không được lơ là, 
chủ quan, mất cảnh giác, nếu để xảy ra dịch bệnh, ca nhiễm làm lây lan ra cộng 
đồng do lỗi chủ quan của các cơ quan quản lý, lực lượng chức năng (Cảng vụ, biên 
phòng, kiểm dịch y tế...) thì người đứng đầu phải chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ 
đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh và phải xem xét trách nhiệm những 
người trực tiếp thực thi công vụ liên quan. 

Cấp ủy, chính quyền, trực tiếp là người đứng đầu những địa phương có các 
cảng, bến thủy nội địa phải tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát, giám sát việc 
tuân thủ các quy đmh và hướng dẫn phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh, của 
các cơ quan chức năng đối với các chủ tàu, thuyền trưởng, thuyền viên, người điều 
khiển phương tiện, các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, các doanh nghiệp có 
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hoạt động kinh doanh tại các cảng, bến, các đại lý hàng hải; các phương tiện thủy 
nội địa cung ứng lương thực, thực phẩm, các dịch vụ nhu yếu phẩm cho tàu hàng 
nước ngoài, tỉnh ngoài đang hoạt động trên các vùng biển, cảng, bến của tỉnh để kịp 
thòi phát hiện và xử lý nghiêm mmh mọi hành vi, trường hợp vi phạm, công khai kết 
quả xử lý ứên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Giao Bộ Chi huy Bộ đội biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với 
Cảng vụ hàng hải Quảng Ninh, Sở Y tế (trực tiếp là Trung tâm Kiểm dịch y tế 
quốc tể), các cơ quan và chính quyền các địa phương liên quan tăng cường các 
phương án, biện pháp cụ thể, rà soát, hoàn thiện quy trìnli, cơ chế phối hợp nb^im 
thực hiện triệt đê việc xét nghiệm SARS-Cov-2 cho toàn bộ thuyền viên trên tàu 
khi các tàu biển đến vùng biển Quảng Ninh (bao gồm cả các tàu chuyển cảng) để 
bôc xêp hàng hóa, sửa chữa hoặc thực hiện các hoạt động kừưi tế khác trước khi 
giải quyết các thủ tục theo quy định; việc lấy mẫu, xét nghiệm và ữả kết quả đảm 
bảo thuận tiện, nhaiủi chóng, hiệu quả, chmli xác, thời gian tối đa không quá 12 giờ 
kể cả ban ngày và ban đêm. 

Trường hợp phát hiện có thuyền viên hoặc người trên tàu dương tính với 
Covid-19, các lực lượng chức năng, các cơ quan, địa phương liên phải phối hợp chặt 
chẽ, nhanh chóng có phương án tổ chức cách ly, khoanli vùng, dập dịch triệt để, điều 
trị tích cực, hỗ trợ y tế hiệu quả... theo đúng các quy định của pháp luật và chủ 
trương của tỉnh; đồng thời phải báo cáo ngay lập tức với Ban Chỉ đạo phòng chống 
dịch Covid-19 cấp tinh và đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo, thông tin kịp thời tói các 
cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan. 

3. Bí thư cấp ủy, chủ tịch UBND các địa phương chịu trách nliiệm chỉ đạo các 
cơ quan chức năng địa phương, phối hợp chặt chẽ với Trung tâm kiểm soát bệĩnh tật 
tửửi (CDC), ngànli y tế và các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường tầm soát chủ 
động, xét nghiệm sàng lọc ngẫu nhiên thường xuyên, hằng ngày trong cộng đồng 
theo đúng quy địnli của Trung ương và chủ trương của tỉnh, tập trung vào những 
đối tượng có nguy cơ cao, bảo đảm tuyệt đối không để bị động, bất ngờ về mầm 
bệnti ca bệnh. Hằng ngày, đồng chí Bí thư cấp ủy - Trưởng ban chỉ đạo phòng 
chống dịch Covid-19 cấp huyện và đồng chí Giám đốc Sở Y tế báo cáo kết quả 
trực tiếp đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch cấp tỉnh. 

Thừa lệnh Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉiih ủy thông báo ý kiến chỉ 
đạo của Thường trực Tỉnh ủy để Ban cán sự đảng UBND tmh và các cơ quan, địa 
phương có liên quan khẩn trương chỉ đạo, triển khai thực hiện. 

Nơi nhâii: ^ T/L BAN THƯỜNG yụ 
- VPTW Đảng, VP Chính phủ (để báo cáo), • 
- BCĐ Quốc gia PCD Covid-19, 
Bộ Y tế (để báo cáo), 

- Thường trực Tỉnh ủy (để bảo cáo), 
- Đảng đoàn HĐND tinh, BCS đảng UBND tỉnh, 
- BCĐ cấp tỉnh PCD Covid-19, 
- Như trên, 
- Lưu VPTU, TH4. 
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