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BÁO CÁO NHANH  

Công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19  

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 28/9/2020 đến ngày 04/10/2020 

  
 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh do COVID-19 tỉnh Ninh Thuận báo 

cáo nhanh tình hình thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 từ ngày 28/9 

đến ngày 04/10/2020 như sau: 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH CẢ NƯỚC VÀ TẠI NINH THUẬN: 

Tính đến ngày 04/10/2020, trên thế giới có trên 35 triệu người mắc Covid-

19 và trên 1,03 triệu người chết do dịch bệnh Covid-19.  

Tại Việt Nam có 1.096 người mắc Covid-19 tại 40 tỉnh, thành phố, 35 

trường hợp tử vong do dịch bệnh này; Tính đến ngày 04/10/2020 trên 01 tháng 

qua không có trường hợp nhiễm mới trong cộng đồng, các ổ dịch trước đây ở 

một số tỉnh, thành phố đã được kiểm soát, không có ổ bệnh dịch mới phát sinh. 

Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận không phát hiện trường hợp nhiễm mới 

ngoài 02 trường hợp BN61, BN67. 

II. CÁC HOẠT ĐỘNG ĐÃ TRIỂN KHAI: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3478/UBND-VXNV ngày 

28/9/2020 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 

trong giai đoạn mới;  

- Ngày 30/9/2020, UBND tỉnh tổ chức họp Thường trực Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch Covid-19 tỉnh. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 

Thông báo số 290/TB-VPUB ngày 02/10/2020 về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh Lê Văn Bình tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 tỉnh. 

- Ngày 03/10/2020 Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân tỉnh, các thành viên Ban 

chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, Lãnh đạo UBND và các Thành viên 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của huyện, thành phố và các cơ quan 

có liên quan tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc của Ban chỉ đạo quốc gia 

phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới theo Thông báo số 337/TB-VPCP 
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ngày 21/9/2020 của Văn phòng Chính phủ, Công điện số 1300/CĐ-TTg ngày 

24/9/2020 của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và 

các Bộ, ngành liên quan. 

2. Các hoạt động phòng, chống dịch bệnh: 

2.1. Giám sát, phòng ngừa dịch bệnh: 

- Hoạt động giám sát, phòng chống dịch của hệ thống chính trị từ cơ sở đến 

các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp vẫn đang được duy trì thường xuyên, để đảm 

bảo phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh trường hợp mắc mới trong 

cộng đồng, trường hợp từ người nhập cảnh, … 

- Trong tuần có 01 trường hợp đến/về từ ổ dịch cũ đã được kiểm soát, 

được tiếp cận, theo dõi sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm, kết quả âm tính với 

SARS-CoV-2.   

- Không phát sinh trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân Covid-19, 

Không có mới trường hợp nhập cảnh (còn thời gian phải theo dõi, kiểm soát 

dịch Covid-19) đến, về tỉnh. 

2.2.  Cách ly phòng ngừa dịch bệnh và Cách ly, điều trị: 

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh không còn trường hợp thực hiện các hình thức 

cách ly phòng ngừa, không còn trường hợp phải cách ly, điều trị. 

2.3. Truyền thông:  

Các cơ quan đài, báo địa phương, Phòng Văn hóa Thông tin huyện, thành 

phố tiếp tục truyên truyền hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch trong giai đoạn thực hiện “mục tiêu kép” theo chỉ đạo của Ban Chỉ 

đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19; Có khoảng 05 tin, bài liên quan đến 

phòng, chống dịch Covid-19 trên báo, đài phản ánh công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 của các Sở, ngành, địa phương và phương án đối với phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

Các Sở, ngành, địa phương tổ chức phổ biến, triển khai thực hiện phòng, 

chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới theo Sổ tay 

hướng dẫn của Bộ Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 3888/QĐ-BYT ngày 

08/9/2020 và thực hiện thông điệp 5K, cài đặt và sử dụng các ứng dụng khai báo 

y tế tự nguyện, Bluezone phát hiện tiếp xúc phòng chống dịch. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRONG THỜI GIAN TỚI: 

Trên thế giới tiếp tục ghi nhận số mắc lớn và dự kiến kéo dài ít nhất trong 

2 năm tới, nguy cơ dịch bệnh sẽ tiếp tục bùng phát trở lại sau khi mở cửa nền 

kinh tế; Chưa có thuốc điều trị đặc hiệu và vắc xin phòng bệnh. Tại Việt Nam 

nguy cơ xuất hiện dịch bệnh trong cộng đồng là thường trực, còn nguy cơ xuất 

hiện mầm bệnh trong cộng đồng. Người dân, chính quyền vẫn còn chủ quan, lơ 

là trong công tác phòng chống dịch; thời tiết mùa đông xuân là điều kiện thuận 

lợi cho mầm bệnh lây lan. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị tiếp tục kiên định thực 

hiện các biện pháp theo chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính 
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phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 với nhiệm vụ chính là 

tập trung ngăn chặn, kiểm soát chặt chẽ nguồn bệnh từ bên ngoài, đồng thời thực 

hiện một số nội dung sau: 

1. Các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương có trách nhiệm chỉ đạo các 

cơ sở, đơn vị trực thuộc, thuộc lĩnh vực quản lý thực hiện đầy đủ các công việc 

bảo đảm an toàn, phòng chống dịch, hình thành thói quen chung sống an toàn 

với dịch, chuyển thành danh sách công việc cần làm đối với các loại hình hoạt 

động của cơ sở y tế, giáo dục, khách sạn, nhà máy, trụ sở cơ quan nhà nước, siêu 

thị… Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, chống dịch trong tình 

hình mới, có biện pháp xử lý nghiêm.  

2. Sở Y tế tăng cường giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ 

mắc bệnh tại cộng đồng; khoanh vùng, cách ly kịp thời, xử lý triệt để ổ dịch 

không để lây lan; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh đầu tư nguồn lực, đặc biệt là 

lĩnh vực xét nghiệm, điều trị, dự phòng để sẵn sàng thực hiện phương châm 4 tại 

chỗ khi dịch xảy ra trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục kiểm tra, giám sát tiêu chí an toàn 

phòng chống dịch tại các Bệnh viện, phòng khám, xử lý nghiêm các trường hợp 

chưa đảm bảo; chỉ đạo xây dựng hệ thống đăng ký khám chữa bệnh từ xa và 

hướng dẫn các đơn vị thực hiện đầy đủ, kịp thời về chế độ bảo hộ lao động, chế 

độ phụ cấp thường trực phòng, chống dịch theo quy định hiện hành; Phối hợp Sở 

Thông tin và Truyền thông triển khai ứng dụng Bản đồ An toàn Covid 

(Antoancovid.vn), triển khai quản lý sức khỏe toàn dân, trước mắt thiết lập đối 

với người già, người có bệnh nền, bệnh mãn tính dài ngày. 

3. Công an tỉnh chủ trì phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao 

động, Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, các sở, ngành và địa phương liên quan tổ 

chức giám sát, cập nhật liên tục hàng ngày về số người nhập cảnh trên địa bàn, 

cập nhập thông tin sức khỏe, lưu trú, … 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan sẵn 

sàng các phương án xử lý khi có tình huống phát sinh; đặc biệt rà soát thủ tục 

tạo điều kiện giải quyết nhanh chóng, chặt chẽ, đúng quy định đối với chuyên 

gia nước ngoài vào làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.  

5. Sở Văn hóa, Thể theo và du lịch tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các 

khách sạn, cơ sở lưu trú tiếp nhận, phục vụ người cách ly phải thực hiện nghiêm 

quy định phòng, chống dịch, cập nhật thông tin hàng ngày về thực hiện các biện 

pháp bảo đảm an toàn phòng, chống dịch theo quy định. 

6. Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp các cơ quan thông tin, đại 

chúng và các địa phương tiếp tục hướng dẫn, khuyến cáo người dân, cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp thực hiện đúng và đầy đủ các quy định về phòng chống 

dịch như thông điệp 5K,…; Cập nhật hướng dẫn của Trung ương triển khai ứng 

dụng Bản đồ An toàn Covid (Antoancovid.vn), triển khai quản lý sức khỏe toàn 

dân. 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai sử dụng ứng dụng “Bản đồ chung 

sống an toàn với dịch COVID-19” (www.antoancovid.vn) tại các trường học; 



4 

 

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục thường xuyên cập nhật các công việc đảm bảo môi 

trường an toàn phòng, chống COVID-19 trên cơ sở các tiêu chí Bộ Y tế và của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo đề ra. 

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo duy trì các hoạt động 

kiểm soát, phòng chống dịch đảm bảo phát hiện nhanh, truy vết, cách ly, ngăn 

chặn kịp thời sự lây lan của dịch bệnh; củng cố mô hình tự quản phòng chống 

dịch tại các địa phương đảm bảo an ninh - trật tự và phòng chống dịch; phối hợp 

các đơn vị chức năng để quản lý người nhập cảnh vào địa phương để kiểm soát, 

hạn chế nguồn lây trong cộng đồng. 

Trong tháng 10/2020, Ninh Thuận diễn ra nhiều sự kiện chính trị, văn 

hóa, kinh tế quan trọng, dự kiến sẽ tập trung đông người. Theo lĩnh vực, nhiệm 

vụ và địa bàn phụ trách, đề nghị các ngành, các cấp, các cơ quan, đơn vị liên 

quan chủ động phối hợp Sở Y tế thực hiện các biện pháp kiểm soát phòng, 

chống dịch Covid-19 theo quy định. 

Trên đây là báo cáo công tác phòng, chống dịch do Covid-19 từ ngày 

28/9/2020 đến ngày 04/10/2020 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 115); 

- Các Sở, ban, ngành, hội, đoàn thể, 

CQ TW trên địa bàn; 

- UBND Huyện, TP; 

- VPUB: LĐ; 

- Lưu: VT, VXNV.  NNN 
   

            KT. TRƯỞNG BAN 

             PHÓ TRƯỞNG BAN THỨ NHẤT   

 

 

 
 

 

 

 
 

 

             PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH  

                 Lê Văn Bình 
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