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Quảng Ninh, ngày 22 tháng 01 năm 2020

CHỈ THỊ
CỦA BAN THƯỜNG Vụ TỈNH ỦY
Vê việc phòng, chống bệnh viêm phôi cấp do chủng mói
của vi rút corona (nCoV)

Trước tình hình diễn biến phức tạp của bệnh viêm phổi cấp do chủng mới cua
vi-rút corona tại Trung Quốc và điều kiện khí hậu mùa đông xuân lạnh ẩm rất thuận
lợi cho các dịch bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển, Quảng Ninh là một trong
những tỉnh có nhiều nguy cơ lây lan dịch bệnh do khách du lịch, người lao động, học
tập nhập cảnh trở về từ các vùng dịch tại Trung Quốc trong thời điếm Tet Nguyên
đán Canh Tý năm 2020.
Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng
ƯBND tỉnh, các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy; các huyện, thị, thành ủy, các đảng
ủy trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tố quốc và các tố chức chính trị - xã hội, các sở, ban,
ngành, cơ quan, đơn vị tập trung triến khai ngay một số nội dung sau:
1. Cấp ủy các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt,
triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30-CT/TU ngày 24/12/2019 của Tỉnh ủy về
tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo tố chức Tet Canh Tý 2020; khân trương triển
khai kiên quyết, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh viêm phổi cấp do chủng
mới của vi rút corona (nCoV), tuyệt đối không đế bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.
Người đứng đầu cấp ủy, địa phương chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy,
đông chí Bí thư Tỉnh ủy nếu đế xảy ra tình hình lây lan dịch bệnh phức tạp trên địa bàn.
2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì chỉ đạo tăng cường công tác thông tin, tuyên
truyền kịp thời, đầy đủ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống cho
người dân.
3. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh giao UBND tỉnh chỉ đạo sở Y tế chủ trì, phối
hợp với sở, ban, ngành liên quan tập trung, quyết liệt thực hiện công tác phòng,
chống dịch bệnh; kiểm tra, đôn đốc, phối hợp với các địa phương, đơn vị (Công an,
Quân sự, Biên phòng, Cảnh sát biến, Hải quan, Trung tâm kiếm dịch y tế quốc tế,
Trung tâm kiếm soát bệnh tật tỉnh và các đơn vị y tế trên địa bàn tỉnh) thực hiện
nghiêm công tác kiem soát, kiếm dịch, phòng chống dịch bệnh, nhất là các địa
phương có cửa khẩu với Trung Quốc, sân bay, bến cảng (Móng Cái, Hải Hà, Bình
Liêu, Vân Đồn, Hạ Long, cấm Phả). Thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện và
kịp thời tham mưu, đề xuất với Tỉnh các phương án, giải pháp cấp bách phòng, chống
bệnh viêm phối cấp do chủng mới của vi rút corona (nCoV) và đề xuất bố trí các
trang thiết bị phù hợp đế kiếm tra, giám sát theo quy định.
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4. Mọi diễn biến tình hình có liên quan phát sinh và kết quả triển khai công
tác, kịp thời báo cáo đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Thường trực
Tỉnh ủy đế chỉ đạo.
Căn cứ Chỉ thị này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự đảng,
đảng đoàn, các đảng bộ trực thuộc; các ban xây dựng đảng của Tỉnh ủy và các sở,
ban, ngành, địa phương, đơn vị khẩn trương, nghiêm túc triển khai thực hiện.
Nơi nhân:
- Văn phòng Trung ương Đảng (đế báo cáo),
- Bộ Y tế (để báo cảo),
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Đảng đoàn HĐND tỉnh,
- Ban cán sự đảng UBND tỉnh,
- Các ban xây dựng Đảng của Tỉnh ủy,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc tỉnh,
- MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội,
các sở, ban, ngành,
•
- Lưu: VPTU, TH7.

