
ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN 
 

Số:            /BC-UBND 

 

 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

      Ninh Thuận, ngày        tháng  5  năm 2021 

 

BÁO CÁO NHANH 

Tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19  

hàng tuần, trên địa bàn tỉnh (từ ngày 17/5 đến ngày 23/5//2021) 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình, kết quả công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 hàng tuần trên địa bàn tỉnh, từ ngày 17/5/2021 đến ngày 

23/5/2021, như sau: 

I. Tình hình dịch bệnh Covid-19:  

- Tính đến ngày 23/5/2021 cả nước có 5.218 người mắc Covid-19, có 42 

trường hợp tử vong do Covid-19. Trong đó số người mắc Covid-19 trong cộng 

đồng tính từ 27/4/2021 đến nay là 2.164 người, tại 30 tỉnh, thành phố.  

- Trên địa bàn tỉnh không phát hiện trường hợp nhiễm mới, 12 trường hợp 

phát hiện trước đây đã hoàn thành điều trị, xuất viện. 

II. Công tác triển khai, chỉ đạo: 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo quán triệt, triển 

khai thực hiện các biện pháp tăng cường phòng, chống Covid-19 trên địa tỉnh 

theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Ban chỉ đạo quốc gia phòng, 

chống dịch, các Bộ, ngành Trung ương và Tỉnh ủy; Đồng thời tổ chức họp trực 

tuyến thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh với các huyện, thành phố để chỉ đạo triển 

khai công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh và tập trung triển khai các biện 

pháp phòng, chống dịch trước và trong thời gian diễn ra bầu cử.  

2. Tổ chức các đoàn kiểm tra đảm bảo thực hiện nghiêm túc Phương án số 

67/PA-UBBC ngày 13/5/2021 của Ủy ban Bầu cử tỉnh về triển khai công tác bầu 

cử trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19. Tăng cường tuyên 

truyền vận động nhân dân tự giác, thực hiện phòng, chống dịch; vận động cử tri 

khai báo y tế trung thực, chính xác khi tham gia bỏ phiếu; xử lý ngay các vấn đề 

phát sinh liên quan đến công tác phòng, chống dịch; Triển khai thùng phiếu phụ 

để tổ chức bỏ phiếu tại nhà tất cả các trường hợp thuộc diện cách ly tại nhà và 

theo dõi sức khỏe tại nhà.  

3. Đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của các Tổ giám sát cộng đồng, phát hiện 

sớm các trường hợp đến/về từ các tỉnh, thành phố đang có trường hợp mắc 

Covid-19, thực hiện các biện pháp giám sát, kiểm soát theo quy định và quản lý 

chặt chẽ các trường hợp cách ly y tế; Triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 

trong việc khai báo y tế, truy vết ca bệnh. 

4. Thực hiện quyết liệt, triệt để công tác kiểm tra, xử phạt các quy định 

phòng, chống dịch, nhất là việc không đeo khẩu trang nơi công cộng; Khẩn 
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trương rà soát, xử lý nghiêm túc theo đúng quy định đối với các trường hợp lao 

động nước ngoài hết hạn giấy phép lao động hoặc chưa được cơ quan thẩm 

quyền cấp phép lao động. 

5. Tiếp tục đánh giá những khu vực, địa điểm có nguy cơ cao nhiễm 

SARS-CoV-2, như: bến xe, cơ sở y tế, chợ, siêu thị, khu du lịch, cơ sở tôn giáo, 

các bệnh viện, phòng khám, trường học, cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở lưu 

trú, các phương tiện giao thông công cộng, các quán ăn phục vụ liên tỉnh…; 

tham mưu UBND tỉnh kế hoạch lấy mẫu, xét nghiệm sàng lọc, chủ động giám 

sát dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo thực hiện các biện pháp xử lý 

triệt để nếu có trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 tại các khu công nghiệp, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp, không để lây lan trong cộng đồng. 

III. Kết quả các hoạt động phòng chống dịch:  

 1. Công tác giám sát, kiểm soát dịch: 

- Tính từ ngày 16/5/2021 đến ngày 23/5/2021, trên địa bàn tỉnh có 889 

người đến/về từ các tỉnh, thành phố có trường hợp mắc Covid-19 trong cộng 

đồng. Qua xác minh, không có trường hợp tiếp xúc với người mắc Covid-19 

hoặc liên quan đến các mốc dịch tễ theo thông báo của Bộ Y tế. Cộng dồn từ 

ngày 27/4/2021 đến nay, toàn tỉnh đã giám sát 2.884 người đến/về từ các tỉnh, 

thành phố có trường hợp mắc Covid-19. 

Tiếp cận, quản lý 22 người nhập cảnh hoàn thành cách ly tại các tỉnh, 

thành phố khác đến/về tỉnh, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ngày thứ 7 và 

theo dõi sức khỏe. Cộng dồn từ 27/4/2021 đến nay tiếp cận, quản lý 66 người. 

- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 140 người đang tiếp tục cách ly tập trung. 

Trong đó 01 người từ Bệnh viện K, 01 người đi cùng chuyến bay với BN 3141, 

01 người F1 từ Đà Nẵng tiếp xúc với BN3646, 113 người nhập cảnh từ Hồng 

Kông và 24 người từ các ổ dịch ở các tỉnh, thành phố khác trong nước. Kết quả 

xét nghiệm SARS-CoV-2: tất cả xét nghiệm lần 1 âm tính, hiện sức khỏe bình 

thường. Đang thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú 35 người, theo dõi sức khỏe 

2.195 người; Không có trường hợp cách ly điều trị.  

2. Tình hình triển khai công tác phòng, chống dịch phục vụ bầu cử:  

- Tại các Tổ bầu cử đều được thực hiện vệ sinh môi trường, vệ sinh bề 

mặt và lau dung dịch khử khuẩn, tổ chức phân luồng cho người tham gia bầu cử 

để phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.  

- Tổng số thành viên Tổ bầu cử và ứng cử viên xét nghiệm Sars-CoV-2: 

9.510 người, đạt 95,9% (9.510/9.909 người), tất cả đều có kết quả âm tính.  

- Tổ chức 01 điểm bỏ phiếu tại khu cách ly tập trung: Phối hợp đơn vị bầu 

cử phường Đô Vinh Tổ chức 01 điểm bỏ phiếu tại khu cách ly tập trung tại 

Trung đoàn 896. Các địa phương triển khai hòm phiếu phụ để bỏ phiếu cho 

người đang cách ly tại nhà/nơi lưu trú và người đang theo dõi sức khỏe tại nhà. 

- Nhân viên y tế tại các Tổ bầu cử và các Đội cấp cứu, Đội đáp ứng nhanh 

thường trực 24/24 tại các tuyến tỉnh, huyện, xã để sẵn sàng xử lý các tình huống 
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dịch bệnh hoặc khi có sự cố phát sinh. 

Trong những ngày diễn ra bầu cử, công tác phòng chống dịch Covid-19 

được siết chặt bằng nhiều các biện pháp; các hoạt động đảm bảo an ninh y tế 

phục vụ công tác bầu cử được tăng cường tại tất cả các tuyến; trên địa bàn tỉnh 

không có trường hợp mắc mới Covid-19, không có vụ ngộ độc thức ăn, các cơ 

sở điều trị thường trực, tiếp nhận cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân. 

3. Tình hình mua sắm trang thiết bị, vật tư phòng, chống dịch:  

Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện Lao và 

bệnh phổi đang tiếp tục các bước thực hiện những gói thầu mua sắm trang thiết bị 

để bổ sung năng lực xét nghiệm và điều trị bệnh Covid-19. 

4. Công tác tuyên truyền:  

Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, các cơ quan Báo chí địa phương, hệ 

thống đài truyền thanh cơ sở, Trung tâm văn hóa thông tin lưu động đã thực hiện 

truyên truyền mạnh mẽ về tình hình dịch bệnh và các biện pháp phòng, chống, 

nhất là trong bầu cử để người dân nâng cao nhận thức, tránh tâm lý lơ là, chủ 

quan trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

5. Công tác kiểm tra, giám sát:  

Lãnh đạo UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương tiếp 

tục kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử và công tác phòng, chống dịch trên địa 

bàn tỉnh; kiểm tra, theo dõi, cập nhật người đến/về địa phương để giám sát, kiểm 

soát dịch; kiểm tra, nhắc nhở thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại các 

đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục kiểm tra tại các cơ sở, đơn 

vị, doanh nghiệp, để kiểm soát việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

trên địa bàn phụ trách. Từ ngày 17/5 đến 23/5 đã xử phạt 19 trường hợp không 

đeo khẩu trang nơi công cộng với số tiền 20.000.000 đồng; Cộng dồn từ 27/4 

đến nay đã xử phạt 74 trường hợp, tổng số tiền 85.000.000 đồng. 

IV. Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo: 

Những ngày gần đây, số trường hợp mắc mới Covid-19 trong cộng đồng 

mỗi ngày được phát hiện trên 100 người; Trong bối cảnh dịch bệnh còn hết sức 

phức tạp, khó lường, nhiều nguy cơ bệnh dịch xâm nhập và lây lan trên địa bàn 

tỉnh. Để tiếp tục thực hiện tốt “mục tiêu kép” vừa chống dịch hiệu quả, vừa thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, trong thời gian tới, UBND tỉnh yêu cầu 

các cấp, các ngành, địa phương thực hiện các nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt các mục tiêu, quan điểm, tư tưởng chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nêu tại Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 

19/5/2021 của Văn phòng Chính phủ; Cần có sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ 

thống chính trị và sự tham gia tích cực toàn dân. 

2. Duy trì và đẩy mạnh hơn nữa hoạt động của các Tổ giám sát cộng 

đồng, hoạt động giám sát của các cơ sở, đơn vị. doanh nghiệp; đặc biệt cập nhật, 
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phát hiện các trường hợp đến/về từ các tỉnh, thành phố đang có dịch bệnh để 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, kịp thời, đúng quy định. 

3. Tổ chức xét nghiệm tầm soát trong cộng đồng, đặc biệt là lấy mẫu 

người đến/về từ các địa phương có trường hợp mắc Covid-19, người có triệu 

chứng nghi ngờ như sốt, ho, đau họng, khó thở, giảm vị giác đến khám tại các 

bệnh viện, phòng khám, hoặc đến các nhà thuốc, quầy thuốc. 

4. Tiếp tục tuyên truyền kêu gọi ý thức của người dân tuân thủ 5K, đặc 

biệt là khoảng cách và đeo khẩu trang đúng cách; Đề nghị các cơ quan chức 

năng tăng cường biện pháp xử lý nghiêm để phòng ngừa lây nhiễm. 

5. Tiếp tục thực hiện tạm dừng các hoạt động tập trung đông người (>30 

người) và các khu vực, dịch vụ không cần thiết theo tinh thần Công văn số 

2271/UBND-VXNV ngày 12/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 

6. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục kiểm tra, giám sát công tác phòng, 

chống chống dịch theo chức năng, nhiệm vụ và địa bàn phụ trách. 

7. Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh kế hoạch tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận theo Quyết định số 2499/QĐ-BYT ngày 20/5/2021 của Bộ Y tế về 

việc phân bổ vắc xin Covid-19 đợt 3. 

Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả phòng, chống dịch Covid-19 hàng 

tuần trên địa bàn tỉnh, từ ngày 17/5/2021 đến ngày 23/5/2021./. 

 

 
Nơi nhận:    
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ PC dịch; 

- UBND huyện, tp; 

- VPUB : LĐVP; 

- Lưu: VT, VXNV.  NNN 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
                  Nguyễn Long Biên 
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