
UBND TỈNH NINH THUẬN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG, 
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 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:           /BC-BCĐ     Ninh Thuận, ngày        tháng  4 năm 2021 

 
BÁO CÁO NHANH  

Công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021   

 
 

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

phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 05/4/2021 đến ngày 11/4/2021 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận, như sau: 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (tính đến ngày 11/4/2021): 

- Trên thế giới, có trên 136 triệu người mắc Covid-19 và trên 2,94 triệu 

người tử vong.  

- Tại Việt Nam có 2.692 người mắc, có 35 người tử vong do Covid-19. 

Trong tuần không có trường hợp mắc mới trong cộng đồng, có 40 trường hợp 

mắc mới được cách ly ngay sau nhập cảnh. 

- Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, trong tuần không có trường hợp mắc mới. 

Tổng số trường hợp mắc Covid-19 được phát hiện tại tỉnh đến nay là 12 người, 

tất cả đã bình phục, hoàn thành điều trị và xuất viện. 

II. HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH: 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Báo cáo số 120/BC-UBND ngày 

07/4/2021 về công tác triển khai xử lý phòng, chống dịch Covid-19 đối với 

trương hợp vượt biên nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào địa bàn tỉnh; Công 

văn số 1679/UBND-KTTH ngày 07/4/2021 về việc thực hiện chủ trương sử 

dụng nguồn kinh phí ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 549-

CV/TU ngày 02/4/2021 của Tỉnh ủy; Công văn số 1715/UBND-VXNV ngày 

08/4/2021 về việc thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết 

Ramưwan năm 2021 của đồng bào chăm. 

Ngày 07/4/2021, Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

họp, chỉ đạo xử lý tình huống phát sinh về trường hợp người dân nhập cảnh trái 

phép từ Campuchia vào địa bàn tỉnh. 

- Các Sở, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục triển khai công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành liên 

quan, Tỉnh ủy và các văn bản triển khai của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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2. Các hoạt động phòng, chống dịch: 

2.1. Giám sát, phòng ngừa dịch bệnh: 

Ngày 06/4/2021, theo tin báo của người dân, các ngành chức năng đã phát 

hiện 01 trường hợp nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào địa bàn tỉnh, đã khẩn 

trương triển khai tiếp cận, giám sát và thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe để 

kiểm soát dịch Covid-19 theo quy định; Đến nay đã có kết quả xét nghiệm âm 

tính lần 2 với SARS-CoV-2; Qua công tác truy vết, xác định được 19 trường 

hợp có tiếp xúc gần với đối tượng trong thời gian về tỉnh, do đối tượng đã có kết 

quả âm tính lần 2 nên các trường hợp tiếp xúc gần chỉ thực hiện biện pháp theo 

dõi sức khỏe. 

Ngoài trường hợp kể trên, trong tuần không có trường hợp đến/về từ các 

khu vực phong tỏa hoặc tiếp xúc với người mắc Covid-19; Có 02 người nhập 

cảnh đã hoàn thành cách ly tập trung tại các tỉnh, thành phố khác đến/về tỉnh. 

2.2. Công tác xét nghiệm: 

Trong tuần đã lấy 101 mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 (trong đó có 94 mẫu 

xét nghiệm lần 1 và 07 mẫu xét nghiệm lại từ 2 lần trở lên), tất cả đã có kết quả 

đều âm tính. 

2.3. Cách ly, điều trị và cách ly, theo dõi kiểm soát dịch:  

- Cách ly tập trung: 01 người, là trường hợp nhập cảnh trái phép từ 

Campuchia vào tỉnh ngày 06/4/2021 kể trên. Tính đến ngày 05/4/2021 tất cả 224 

công dân từ Philippin về cách ly tại tỉnh đã hoàn thành cách ly phòng ngừa và 

cách ly điều trị, về các tỉnh, thành phố nơi cư trú . 

- Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 03 người, đều đã có kết quả xét nghiệm âm 

tính với SARS-CoV-2. 

- Số người đang theo dõi sức khỏe, kiểm soát dịch Covid-19: 24 người. 

Tính đến ngày 11/4/2021, trên địa bàn tỉnh không có trường hợp phải cách 

ly điều trị. 

2.4. Truyền thông:  

- Các ngành, các cấp, địa phương, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh và hệ 

thống đài truyền thanh cơ sở tiếp tục thông tin, tuyên truyền thực hiện yêu cầu 5K 

phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế; Trung tâm Công nghệ 

thông tin và Truyền thông tiếp tục đăng tải các nội tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid-19 trên màn hình điện tử LED, hướng dẫn cài đặt các ứng dụng về phòng, 

chống Covid-19. 

- Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục phổ biến, hướng dẫn thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong dịp Tết Ramưwan 2021 

và trong tháng Tịnh chay tại các chùa Bà ni và thánh đường Islam. 
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III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TRIỂN KHAI: 

Trên thế giới, số người mắc Covid-19 vẫn còn đang tiếp tục tăng; Đặc biệt 

tại Thái Lan, Campuchia trong những ngày gần đây dịch bệnh bùng phát nhanh 

chóng. Ở nước ta đã trên 2 tuần qua không có trường hợp mắc mới Covid-19 

trong cộng đồng, tuy nhiên nhiều trường hợp mắc Covid-19 được phát hiện sau 

nhập cảnh trên các chuyến bay về nước và một số trường hợp nhập cảnh trái 

phép, vì vậy vẫn còn nhiều nguy cơ xâm nhập và lây lan trong cộng đồng. 

Thực hiện Công văn số 501/QK-TM ngày 09/4/2021 của Bộ Tư lệnh 

Quân khu 5 về việc tiếp nhận, cách ly công dân về nước vì lý do đặc biệt cần 

thiết, trong đó phân công tỉnh Ninh Thuận tổ chức tiếp nhận, cách ly 150 công 

dân về từ Nhật Bản. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban điều 

hành các khu cách ly y tế tập trung của tỉnh ban hành Kế hoạch số 921/KH-BĐH 

ngày 09/4/2021 về việc tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân từ Nhật Bản về 

nước. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1760/UBND-VXNV ngày 

12/4/2021 chỉ đạo triển khai kế hoạch tiếp nhận, cách ly công dân Việt Nam từ 

Nhật Bản về nước cách ly y tế tập trung. 

Để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong trạng thái 

bình thường mới, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

- Các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục thực hiện phòng, 

chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới theo Thông báo số 57/TB-VPCP ngày 

23/3/2021 của Văn phòng Chính phủ; Chủ động phối hợp phát hiện, ngăn chặn 

kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.  

Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh 

truyền nhiễm khác, như Tay chân miệng, Sốt xuất huyết,…; Vận động người 

dân tiếp tục thực hiện nghiêm thông điệp 5K, vận động nhân dân thông tin kịp 

thời với cơ quan chức năng khi phát hiện trường hợp nhập cảnh trái phép hoặc 

đến, về từ những vùng có dịch bệnh Covid-19 để thực hiện các biện pháp kiểm 

soát, phòng chống dịch theo quy định. 

- Sở Y tế  duy trì thường xuyên công tác giám sát, phòng chống dịch 

Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác; Chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

để triển khai kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong kỳ bầu cử Đại 

biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; Triển 

khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đảm bảo an toàn, đúng đối tượng theo chỉ đạo 

và hướng dẫn của Bộ Y tế; Tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình dịch bệnh để 

tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai kịp thời, hiệu quả. 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải 

và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức tiếp nhận công dân từ Nhật 

Bản về nước vì lý do đặc biệt, về thực hiện cách ly phòng, chống dịch Covid-19 

tại tỉnh theo chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Tư lệnh Quân khu 5; Tiếp tục thực 

hiện công tác giám sát, kiểm soát và các biện pháp đảm bảo không để dịch bệnh 

lây nhiễm chéo trong khu cách ly và ngoài cộng đồng. 
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- Sở Nội vụ phối hợp các sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các 

huyên, thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 27/KH-UBBC ngày 

26/3/2021 của Ủy ban bầu cử tỉnh về triển khai công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 và ứng phó một số tình huống phát sinh trong đợt bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Các cơ quan Công an, Quân đội trên địa bàn tỉnh và Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố căn cứ nhiệm vụ, điều kiện của từng khu vực bỏ phiếu đã được 

cơ quan có thẩm quyền phê chuẩn, tổ chức rà soát, đề xuất nhu cầu cần bổ sung 

vật tư, trang thiết bị cần thiết để đảm bảo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 trong đợt bầu cử. Gửi về Sở Y tế để tổng hợp, 

báo cáo Ủy ban bầu cử tỉnh phê duyệt, thực hiện. 

- Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh triển khai thực hiện nguyên tắc hỗ trợ có mực tiêu từ ngân sách 

Trung ương cho ngân sách địa phương trong phòng, chống dịch Covid-19 theo 

Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 29/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

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

05/4/2021 đến ngày 11/4/2021 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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