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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ninh Thuận, ngày 05 tháng 01 năm 2021

BÁO CÁO NHANH
Công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021
Ban chỉ đạo tỉnh báo cáo tình hình, kết quả phòng, chống dịch Covid-19
từ ngày 28/12/2020 đến ngày 03/01/2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, như sau:
I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (tính đến ngày 03/01/2021):
- Trên thế giới, có trên 84,9 triệu người mắc Covid-19 và trên 1,84 triệu
người tử vong.
- Tại Việt Nam có 1.482 người mắc Covid-19. Trong đó 35 trường hợp tử
vong do Covid-19, Trong tuần không có trường hợp nhiễm mới Covid-19 trong
cộng đồng.
- Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận không phát hiện trường hợp nhiễm mới
ngoài 03 trường hợp BN61, BN67 và BN1221.
II. HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH:
1. Công tác chỉ đạo, điều hành:
- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày
30/12/2020 về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 trên địa
bàn tỉnh Ninh Thuận; Công văn số 4694/UBND-VXNV ngày 28/12/2020 về
việc cập nhật Bản đồ chung sống an toàn với Covid-19 tại khách sạn thực hiện
cách ly y tế; Công văn số 4701/UBND-VXNV ngày 28/12/2020 về việc triển
khai các biện pháp kiểm soát thực phẩm nhập khẩu tức các nước có dịch bệnh
Covid-19; Công văn số 4703/UBND ngày 29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về việc Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; Công văn
số 4742/UBND-KTTH ngày 30/12/2020 về việc triển khai Công điện số
1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an
toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Nguyên đán
Tân Sửu và Lễ hội xuân 2021.
Ngày 31/12/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức họp trực tuyến với Ban
Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành
phố về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy,
Ủy ban nhân dân tỉnh và văn bản của các Bộ, ngành liên quan.
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2. Các hoạt động phòng, chống dịch bệnh:
2.1. Giám sát, phòng ngừa dịch bệnh:
- Trước tình hình phát sinh 04 trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh trái
phép về Việt Nam, được phát hiện từ ngày 27/12/2020 tại Vĩnh Long, thành phố
Hồ Chí Minh, Đồng Tháp; các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các hoạt
động tăng cường giám sát, kiểm soát dịch theo Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày
27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 4703/UBND ngày
29/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tăng cường thực hiện công tác
phòng, chống dịch Covid-19.
- Trong tuần có 02 trường hợp nhập cảnh, hoàn thành cách ly tập trung tại
các tỉnh khác về tỉnh, được tiếp cận, theo dõi sức khỏe kiểm soát dịch. Cộng dồn
trên địa bàn tỉnh, hiện nay có 12 trường hợp nhập cảnh, hoàn thành cách ly tập
trung, đang tiếp tục theo dõi sức khỏe kiểm soát dịch.
2.2. Cách ly phòng ngừa, kiểm soát dịch và cách ly điều trị Covid-19:
- Cách ly tập trung: 01 người là trường hợp nhập cảnh trái phép vào tỉnh
Ninh Thuận ngày 22/12/2020; đến sáng ngày 04/01/2021 đã hoàn thành cách ly
tập trung, đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 3 với SARS-CoV-2, tình trạng
sức khỏe bình thường. Cơ quan chức năng đã tổ chức lực lượng vận chuyển đối
tượng bàn giao cho Cục Xuất nhập cảnh – Bộ Công an trục xuất về nước theo
quy định.
- Hiện tại trên địa bàn tỉnh không còn trường hợp cách ly điều trị hoặc
cách ly tại nhà, nơi lưu trú.
2.3. Truyền thông:
- Các cơ quan báo chí địa phương, Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện,
thành phố, hệ thống truyền thanh cơ sở tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các văn bản
chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống
dịch Covid-19.
- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đăng tải các nội dung thông
tin về công tác phòng chống và kiểm soát dịch bệnh; đăng tải các nội dung khuyến
cáo của Bộ Y tế liên quan đến phòng chống dịch Covid-19 trên màn hình điện tử
LED và hướng dẫn cài đặt các ứng dụng CNTT về phòng, chống dịch Covid-19.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TRIỂN KHAI:
Trên thế giới dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt biến thể mới của
virus SARS-CoV-2. Tại Việt Nam đã có 01 trường hợp mắc Covid-19 nhập cảnh
từ Anh về, có kết quả phân loại và giải trình tự gene bệnh nhân này mang biến thể
mới của SARS-CoV2; Trong thời gian gần đây đã ghi nhận trường hợp mắc Covid19 nhập cảnh trái phép qua biên giới. Do đó, nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập và
lây lan ra cộng đồng là rất lớn nếu không tổ chức quản lý chặt chẽ, đặc biệt sắp tới
là dịp Tết dương lịch, chuẩn bị Tết âm lịch, việc đi lại, nhu cầu nhập cảnh, đến/về
tỉnh rất lớn.
Để tiếp tục chủ động công tác phòng, chống, kiểm soát dịch bệnh, Ủy ban
nhân dân tỉnh yêu cầu:
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1. Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc
theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 1838/CĐ-TTg ngày
27/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phòng chống dịch bệnh Covid-19
và các văn bản của Ban chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh; Tiếp
tục thực hiện tốt 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế; Trước hết là việc đeo khẩu
trang bắt buộc, khử khuẩn tại các khu vực cách ly, các khu dân cư tập trung, nơi
công cộng như: chợ, siêu thị, bến xe, bến cảng, sân bay, ga tàu..., trên các
phương tiện giao thông công cộng, đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh.
Thực hiện đầy đủ, đúng các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn
tại Quyết định số 3888/QĐ-BYT, ngày 08/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành
Sổ tay “Hướng dẫn phòng, chống dịch COVID-19 tại cộng đồng trong trạng thái
bình thường mới”.
Không tổ chức tập trung đông người khi không cần thiết; Khi tổ chức sự
kiện tập trung trên 30 người phải thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn tay phòng,
chống dịch.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, để người dân luôn cảnh giác với dịch
bệnh và huy động người dân tham gia phát giác trường hợp đến/về từ các vùng
có dịch bệnh, đặc biệt các trường hợp từ nước ngoài về nhập cảnh trái phép
trong cộng đồng chưa được cách ly, quản lý và thông báo ngay cho chính quyền
địa phương để tổ chức cách ly, xử lý theo quy định.
2. Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt tinh
thần chống dịch ở mức độ cảnh giác cao nhất, không được chủ quan, lơ là; gắn
với trách nhiệm người đứng đầu của từng địa phương, đơn vị trong việc triển
khai thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19; Tăng cường công
tác kiểm tra, giám sát hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 của hệ thống chính
trị. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý, thường xuyên kiểm
tra, xử lý trách nhiệm người đứng đầu các đơn vị, cơ sở vi phạm, xử lý các tổ
chức, cá nhân vi phạm theo quy định, đặc biệt là các trường hợp không khai báo
y tế hoặc khai báo không trung thực, không thực hiện cách ly theo quy định.
3. Sở Y tế duy trì chế độ thường trực của các đội đáp ứng nhanh tình
huống khẩn cấp; Tăng cường công tác giám sát, phát hiện sớm các trường hợp
nghi ngờ mắc bệnh tại cộng đồng; thực hiện khoanh vùng, cách ly kịp thời, xử lý
triệt để ổ dịch không để lây lan, bùng phát trong cộng đồng; Thực hiện mở rộng
xét nghiệm cho các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19; Tăng cường kiểm tra,
đảm bảo an toàn tại các cơ sở khám, chữa bệnh theo chỉ đạo của Bộ Y tế.
Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19 trong cả nước để
kịp thời tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh những giải pháp ứng phó phù hợp.
4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Trưởng Ban điều hành các khu cách ly tập
trung của tỉnh) chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội và UBND huyện, thành phố
thường xuyên kiểm tra, rà soát, quản lý chặt chẽ trường hợp đến, về từ vùng
dịch, đặc biệt là người từ nước ngoài đến bất hợp pháp trên địa bàn; Thực hiện
nghiêm việc quản lý các trường hợp cách ly tập trung, cách ly tại nhà, nơi lưu
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trú; Đảm bảo giám sát đủ 14 ngày đối với người sau khi hoàn thành cách ly tập
trung; Xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân để xảy ra các sai phạm làm dịch
COVID-19 xâm nhập và lây nhiễm trong cộng đồng.
5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài phát thanh và Truyền hình, Báo
Ninh Thuận, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công tác thông
tin, truyền thông để truyền tải đến người dân các biện pháp phòng, chống dịch,
đặc biệt là thông điệp 5K; Đồng thời thường xuyên cập nhật thông tin, các
khuyến cáo của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống Covid-19 để người
dân có đầy đủ thông tin chính xác, ngăn chặn các thông tin tiêu cực, gây tâm lý
hoang mang trong nhân dân.
6. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh vận tải
hành khách, xe taxi, nhà ga tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch;
Thực hiện yêu cầu khách phải đeo khẩu trang trước khi lên tàu, xe; thường
xuyên vệ sinh, khử khuẩn bến bãi, phương tiện tàu, xe sau mỗi chu kỳ hoạt
động. Phối hợp với Ga Tháp Chàm thực hiện kiểm soát hành khách đến/về từ
các nơi có ca bệnh Covid-19 theo từng cấp độ diễn biến của dịch bệnh.
7. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố duy trì hoạt động thường xuyên của
các Tổ kiểm soát dịch Covid-19 thôn, khu phố, tăng cường giám sát, phát hiện
người nhập cảnh trái phép, người đến/về từ các địa điểm có liên quan dịch tễ
theo thông báo Bộ Y tế và Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh; kích hoạt cơ chế,
phương án phòng, chống dịch của địa phương, đơn vị cho phù hợp với tình hình,
kiểm soát chặt chẽ nguồn lây từ bên ngoài.
Tăng cường công tác kiểm tra đảm bảo điều kiện an toàn phòng chống
dịch, an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống, nhà hàng tiệc cưới, dịch
vụ Karaoke. Tạm dừng hoạt động kinh doanh nếu không đảo bảo điều kiện
phòng chống dịch theo quy định của Bộ Y tế.
Rà soát, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và Ban Điều hành các
khu cách ly y tế tập trung của huyện/thành phố, báo cáo về Ban chỉ đạo phòng
chống dịch trước ngày 08/01/2021.
Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống dịch do Covid-19 từ ngày
28/12/2020 đến ngày 03/01/2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận./.
Nơi nhận:
- Bộ Y tế (b/c);
- TT. TU, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ phòng chống
dịch (theo QĐ số 2342);
- UBND huyện, tp;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN THỨ NHẤT

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH
Nguyễn Long Biên
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