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BÁO CÁO NHANH  

Công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19  

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021   

 
 

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo tình hình, kết quả 

phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 15/02/2021 đến ngày 21/02/2021 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận, như sau: 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (tính đến 18 giờ ngày 21/02/2021): 

- Trên thế giới, có trên 109,4 triệu người mắc Covid-19 và trên 2,41 triệu 

người tử vong.  

- Tại Việt Nam có 2.383 người mắc, có 35 người tử vong do Covid-19. 

Trong đó số trường hợp mắc mới trong cộng đồng tính từ ngày 28/01/2021 đến 16 

giờ ngày 21/02/2021 có 791 trường hợp, ở 13 tỉnh thành gồm: Hải Dương    611, 

Quảng Ninh 60, thành phố Hồ Chí Minh 36, Hà Nội 35, Gia Lai 27, Bình Dương 

06, Bắc Ninh 05, Điện Biên 03, Hòa Bình 02, Bắc Giang 02, Hưng Yên 02, Hải 

Phòng 01, Hà Giang 01. 

- 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 Công văn số 797/UBND-VXNV ngày 

19/02/2021 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 

17/02/2021 của Văn phòng Chính phủ; Công văn số 731/UBND-VXNV ngày 

17/02/2021 về việc thực hiện Quyết định số 1053/QĐ-BYT của Bộ Y tế về hướng 

dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi công cộng và 07 văn bản 

chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch (đính kèm phụ lục văn bản). 

- Các Sở, ngành, địa phương và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

tiếp tục triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trước 

diễn biến mới của dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, BCĐ quốc 

gia phòng chống dịch Covid-19, các Bộ, ngành liên quan, Tỉnh ủy và các văn bản 

triển khai của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

2. Các hoạt động phòng, chống dịch: 

2.1. Giám sát, phòng ngừa dịch bệnh: 

a) Giám sát người đến, về từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh trong nước: 

Từ ngày 15/02/2021 đến 21/02/2021 đã tiếp cận, giám sát 671 người đến, về 

từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh. Trong đó có 01 người liên quan các điểm 

nguy cơ cao theo Thông báo của Bộ Y tế, 10 người đến về từ Hải Dương và 660  
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người từ các tỉnh, thành phố có dịch, bệnh Covid-19 nhưng nằm ngoài các xã 

phường, thị trấn có dịch bệnh. 

Đã lấy 152 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, tất cả đã có kết quả âm tính. 

b) Giám sát, kiểm soát người nhập cảnh: 

Trong tuần có 05 trường hợp nhập cảnh hoàn thành cách ly tập trung tại các 

tỉnh, thành phố khác đến, về tỉnh. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 35 người người 

nhập cảnh đã hoàn thành cách ly tập trung tại các tỉnh khác đến, về tỉnh đang được 

tiếp tục quản lý, theo dõi kiểm soát dịch. 

c) Kết quả hoạt động của các chốt giao thông:  

Từ ngày 15/02 đến ngày 21/02/2021 đã dừng kiểm soát dịch 1.106 lượt xe 

(Trong đó có 658 lượt xe đến, về tỉnh). Số người trên xe được kiểm soát dịch bệnh 

4.637 người (Trong đó có 3.346 người đến, về tỉnh), có 515 người đến, về từ các 

tỉnh, thành phố có trường hợp mắc Covid-19. 

2.2. Cách ly phòng ngừa, kiểm soát dịch và cách ly điều trị Covid-19: 

- Cách ly tập trung: hiện đang còn 12 người. Trong đó 01 người là F1, xét 

nghiệm SARS-CoV-2 lần 2 kết quả âm tính; 10 người về từ Hải Dương (đến, về 

tỉnh từ ngày 15/02/2021), kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 tất cả đều âm 

tính; 01 người cách ly tự nguyện do tiếp xúc với người từ Hải Dương về, kết quả 

xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 âm tính. Hiện tại các trường hợp không có triệu 

chứng sốt, ho, khó thở. 

Ngoài ra, để đảm bảo kiểm soát, phòng ngừa dịch bệnh, Bệnh viện đa khoa 

tỉnh cũng đã tổ chức cách ly, điều trị tại khu vực riêng cho 01 người mắc các bệnh 

khác nhưng có tiền sử đến về từ các tỉnh có dịch bệnh. 

- Cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú: 348 người, tất cả đã có kết quả xét nghiệm 

âm tính lần l với SARS-CoV-2.  

- Theo dõi sức khỏe: 10.267 người đến, về từ các tỉnh có ca bệnh Covid-19 

nhưng ngoài địa điểm thông báo Bộ Y tế. 

2.3. Truyền thông:  

Các cơ quan, đoàn thể, báo chí địa phương và hệ thống đài truyền thanh cơ 

sở đã tiếp tục phổ biến tuyên truyền mạnh mẽ các văn bản của Chính phủ, Tỉnh 

ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19; Thông tin về tình hình 

dịch bệnh và hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch để người dân đề cao 

cảnh giác, chủ động thực hiện và không hoang mang với dịch bệnh. 

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh tăng thời lượng phát sóng, tuyên truyền 

phòng chống dịch Covid-19, phát thông báo vận động người dân khai báo về 

những trường tiếp xúc với người có nguy cơ nhiễm bệnh, người đến về từ vùng có 

dịch bệnh để kiểm soát, ngăn chặn lây nhiễm trong cộng đồng. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TRIỂN KHAI: 

Đến nay, dịch Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố trong nước vẫn đang diễn 

biến phức tạp. Để kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn, không để dịch bệnh lây lan trên 

địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 
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1. Các Sở, ngành, địa phương quán triệt và kiên định thực hiện “mục tiêu 

kép”, tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, chủ động theo dõi, bám sát tình 

hình, chuẩn bị các kịch bản, tình huống, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn 

biến dịch bệnh; triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung 

ương và Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác này, trong đó lưu ý các nội dung sau:  

a) Không tổ chức lễ hội, hoạt động, sự kiện có tập trung đông người không 

cần thiết; Vận động người dân thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, đặc biệt là bắt buộc 

đeo khẩu trang nơi công cộng, không tụ tập đông người. 

b) Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch tại công sở, cơ 

quan, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ...; Không dừng 

hoạt động sản xuất kinh doanh nhưng phải kiểm soát chặt chẽ việc bảo đảm an 

toàn tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. Các khu công nghiệp tập trung, doanh 

nghiệp phải có phương án phòng, chống dịch phù hợp khi tiến hành hoạt động sản 

xuất; Tổ chức thực hiện nghiêm túc tự đánh giá các tiêu chí an toàn đối với tổ 

chức, đơn vị, doanh nghiệp theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 

của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch Covid-19 Ban hành kèm Hướng dẫn 

phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc và 

ký túc xá cho người lao động. 

Các cơ quan chức năng tăng cường việc thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm, đồng thời tạo điều kiện, không gây ảnh hưởng xấu đến 

các hoạt động sản xuất kinh doanh. 

c) Tiếp tục rà soát chặt chẽ, triệt để, ưu tiên thực hiện nhiệm vụ truy vết 

thần tốc, xét nghiệm trên diện rộng đối với các đối tượng có nguy cơ, các trường 

hợp tiếp xúc gần với người bệnh, người nhập cảnh trái phép; Nghiêm túc xét 

nghiệm lại các chuyên gia người nước ngoài đã nhập cảnh Việt Nam; Khi phát 

sinh trường hợp mắc Covid-19 phải đẩy mạnh thực hiện chiến lược khoanh vùng 

nhanh, phong tỏa hẹp, truy vết thần tốc, xét nghiệm rộng và nhanh; thực hiện 

chiến dịch phòng, chống dịch hiệu quả cả về y tế và kinh tế - xã hội, bảo đảm thực 

hiện mục tiêu kép. 

Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nghỉ Tết Nguyên đán 

Tân Sửu trở về từ các tỉnh, thành phố có dịch Covid-19 (gồm 13 tỉnh thành phố 

theo thông báo của Bộ Y tế) khi trở về tỉnh Ninh Thuận, đề nghị đến Trạm Y tế 

địa phương khai báo y tế, nêu rõ hành trình đi/đến đặc biệt là các tỉnh, thành phố 

có dịch Covid-19, yêu cầu trung thực, chính xác trong việc khai báo. Trường hợp 

làm việc tại Ninh Thuận nhưng cư trú tại địa bàn có dịch: Yêu cầu phải có xét 

nghiệm âm tính 01 lần mới được trở lại làm việc. Khuyến khích xét nghiệm 

SARS-CoV-2 do các đơn vị tự chi trả tất cả các đối tượng khi trở lại tỉnh Ninh 

Thuận làm việc. 

d) Quản lý chặt chẽ, không để lây nhiễm chéo trong các khu vực được cách 

ly, phong tỏa. Siết chặt các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở lưu trú; yêu 

cầu người nhập cảnh thực hiện nghiêm việc khai báo y tế. Huy động các lực lượng 

chức năng, đoàn thể, Hội cựu chiến binh tham gia phòng, chống dịch, tăng cường 

việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” để kịp thời phát hiện, áp dụng 

các biện pháp phù hợp đối với các trường hợp có nguy cơ. 
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đ) Tiếp tục thúc đẩy làm việc trên môi trường mạng và các hoạt động trực 

tuyến. 

2. Sở Y tế duy trì thường xuyên hệ thống giám sát, phòng, chống dịch; Tổ 

chức xử lý kịp thời, đúng quy trình theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với trường 

hợp nghi ngờ nhiễm bệnh Covid-19; Tổ chức đào tạo, tập huấn về chuyên môn, kỹ 

thuật và bổ sung thiết bị, vật tư, phương tiện để bảo đảm đủ nguồn lực để chủ 

động, sẵn sàng đáp ứng với dịch COVID-19; Bố trí nguồn lực cho việc xét nghiệm 

chủ động đối với người làm việc tại các địa điểm có nguy cơ cao (như tại bệnh 

viện, khu cách ly tập trung, khu phong tỏa,...). 

Phối hợp Sở Giao thông Vận tải, Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, giám sát Covid-19 

đối với tài xế, phụ xe, hành khách tại các đầu mối giao thông trên địa bàn tỉnh theo 

hướng dẫn tại Công văn số 981/BYT-DP ngày 11/02/2021 của Bộ Y tế. 

Phối thực hiện khai báo y tế, ứng dụng công nghệ về khai báo y tế bảo đảm 

phù hợp, hiệu quả; tự đánh giá các tiêu chí an toàn đối với tổ chức, đơn vị, doanh 

nghiệp ... ; thực hiện dịch vụ xét nghiệm theo hướng dẫn của Trung ương 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà 

soát, bổ sung phương án và chuẩn bị sẵn sàng các cơ sở bảo đảm cách ly số lượng 

lớn khi cần thiết; Tổ chức tiếp nhận, thực hiện cách ly phòng chống dịch bệnh 

đúng quy định, thực hiện các biện pháp đảm bảo không để dịch bệnh lây nhiễm 

chéo trong các khu cách ly tập trung, lây lan trong cộng đồng. 

4. Công an, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Ủy ban nhân dân các 

huyện, thành phố tăng cường kiểm soát, ngăn chặn và xử lý kịp thời hoạt động 

nhập cảnh trái phép. 

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh và 

Truyển hình tỉnh, các cơ quan báo chí tiếp tục truyền thông nâng cao ý thức cảnh 

giác, không chủ quan, đồng thời không gây tâm lý hoang mang, lo lắng quá mức 

về dịch bệnh; Tích cực thực hiện việc khai báo y tế, tự đánh giá các tiêu chí an 

toàn đối với tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp theo quy định. Sở Thông tin và truyền 

thông hướng dẫn, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc ứng dụng công 

nghệ về khai báo y tế, đăng ký điểm kiểm soát dịch tại nơi công cộng để bảo đảm 

thuận tiện cho người dân thực hiện. 

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

15/02/2021 đến ngày 21/02/2021 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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PHỤ LỤC  

VĂN BẢN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2021 

Từ ngày 28/01/2021 tính đến ngày 21/02/2021 

 
STT NỘI DUNG VĂN BẢN 

I. Tỉnh ủy  

1 
Công văn số 343-CV/TU ngày 28/01/2021 về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ 

đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

2 
Thông báo số 60-TB/TU ngày 08/02/2021 của Thường trực Tỉnh ủy về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 

II. Ủy ban nhân dân tỉnh 

1 
Công văn số 440/UBND-VXNV ngày 28/01/2021 về việc tăng cường các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 

2 

Công điện số 01/CĐUBND ngày 29/01/2021 về việc triển khai một số biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trước những diễn biến mới phát 

sinh 

3 

Công văn số 514/UBND-KHTH ngày 01/02/2021 về việc tăng cường kiểm soát việc 

đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh;  

4 
Công văn số 516/UBND-VXNV ngày 01/02/2021 về việc khẩn trương truy vết cách 

ly và xét nghiệm các trường hợp F1 trên địa bàn huyện Ninh Sơn 

5 
Công văn số 518/UBND-VXNV ngày 01/02/2021 về việc tổ chức trực cơ quan và 

chế độ báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 

6 
Công văn số 524/UBND-KHTH ngày 02/02/2021 về việc tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm Công điện số 1711/CĐ-TTg ngày 07/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ 

7 
Công văn số 526/UBND-VXNV ngày 02/02/2021 về việc tăng cường công rà soát, 

truy vết và xét nghiệm để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

8 

Công văn số 529/UBND-VXNV ngày 02/02/2021 về việc triển khai thực hiện Thông 

báo của Văn phòng Chính phủ và Văn bản của Thường trực Tỉnh ủy về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19. 

9 

Công văn số 535/UBND-VXNV ngày 02/02/2021 về việc đồng ý cho học sinh các cơ 

sở giáo dục trên địa bàn toàn tỉnh nghỉ học phòng, chống dịch bệnh Covid-19 từ ngày 

03/02/2021 đến ngày 16/02/2021 

10 
Công văn số 545/UBND-VXNV ngày 02/02/2021 V/v thực hiện biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch COVID-19 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch. 

11 
Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 03/02/2021 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

12 

Công văn số 557/UBND-VXNV ngày 03/02/2021 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 

79/CT-BGDĐT ngày 08/01/2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về một số 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID19 trong các cơ sở giáo dục và đào tạo. 

13 
Công văn số 599/UBND-VXNV ngày 04/02/2021 về việc tổ chức kiểm tra công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 

14 
Công văn số 232/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 V/v thành lập các Chốt kiểm soát dịch 

Covid-19 trên các tuyến đường bộ, đường sắt ra vào tỉnh Ninh Thuận 

15 
Công văn số 613/UBND-KTTH ngày 05/02/2021 V/v tăng cường công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại 

16 

Công văn số 636/UBND-KTTH ngày 05/02/2021 về việc tham mưu chủ trương và bố 

trí kinh phí mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid – 

19 

17 
Công văn số 637/UBND-VXNV ngày 05/02/2021 về việc tổ chức quản lý người sau 

hoàn thành cách ly tập trung phòng chống dịch Covid-19. 

18 Công văn số 638/UBND-VXNV ngày 05/02/2021 V/v thực hiện biện pháp cấp bách 
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phòng, chống dịch COVID-19 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch 

19 

Công văn số 655/UBND-KTTH ngày 08/02/2021 V/v cung cấp đầy đủ, chi tiết thông 

tin phục vụ công tác điều tra dịch tễ khi cần thiết tại các chốt kiểm soát dịch Covid-

19 

20 
Công văn số 676/UBND-KTTH ngày 08/02/2021 V/v kiểm soát, thu thập thông tin 

khai báo y tế của người dân ra/vào tỉnh 

21 
Công văn số 686/UBND-VXNV ngày 09/02/2021 V/v Kích hoạt lại các Tổ giám sát 

cộng đồng phòng chống dịch Covid-19 ở cấp cơ sở 

22 
Công văn số 696/UBND-VXNV ngày 09/02/2021 V/v tăng cường các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19 trên dịp Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021. 

23 
Thông báo số 11/TB-UBND ngày 10/02/2021 Thông báo tổ chức Đoàn kiểm tra và 

thăm, động viên các Tổ giám sát dịch Covid- 19 tại cộng đồng 

24 
Thông báo số 12/TB-UBND ngày 10/02/2021 Thông báo điều chỉnh chỉ thị số 

07/CT-UBND ngày 3/2/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh 

25 
Công văn số 714/UBND-VXNV ngày 14/02/2021 V/v tăng cường kiểm tra, xử phạt 

vi phạm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 

26 
Công văn số 727/UBND-VXNV ngày 16/02/2021 V/v Khẩn trương rà soát, lấy mẫu 

xét nghiệm SARS-CoV-2 và cách ly tập trung người đến/về từ tỉnh Hải Dương. 

27 
Công văn số 728/UBND-VXNV ngày 17/02/2021 V/v bảo đảm cung ứng vật tư, 

trang thiết bị, sinh phẩm xét nghiệm SARS-CoV-2 

28 

Công văn số 731/UBND-VXNV ngày 17/02/2021 V/v thực hiện Quyết định số 

1053/QĐ-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn đeo khẩu trang phòng, chống dịch Covid-

19 tại nơi công cộng 

29 
Công văn số 789/UBND-VXNV ngày 18/02/2021 V.v báo cáo năng lực các khu cách 

ly tập trung trên địa bàn tỉnh. 

30 
Công văn số 797/UBND-VXNV ngày 19/02/2021 V/v triển khai thực hiện Thông 

báo số 28/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ 

31 
Công văn số 799/UBND-VXNV ngày 19/02/2021 V/v thực hiện các hướng dẫn về 

phòng, chống dịch Covid-19 

32 
Công văn số 800/UBND-VXNV ngày 19/02/2021 V.v đồng ý cho học sinh các cơ sở 

giáo dục trên toàn tỉnh đi học trở lại từ ngày 22/02/2021. 

33 

Công văn số 805/UBND-VXNV ngày 19/02/2021 V.v hướng dẫn thẩm quyền, thủ 

tục và tổ chức xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng để phòng,chống 

dịch Covid-19. 

34 
Kế hoạch số 823/UBND-KTTH ngày 20/02/2021 V/v mua sắm trang thiết bị y tế 

phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid - 19 

III. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh 

1 

Thông báo số 26/TB-VPUB ngày 01/02/2021 về Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh Phan Tấn Cảnh tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 

2 

Thông báo số 31/TB-VPUB ngày 03/02/2021 V.v Kết luâṇ của Chủ tic̣h Ủy ban nhân 

dân tỉnh Tr ần Quốc Nam tại cuộc họp trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch 

COVID-19 
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