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Ninh Thuận, ngày 03
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BÁO CÁO NHANH
Tình hình, kết quả tổ chức kiểm tra công tác phòng, chống
dịch Covid-19 trước, trong những ngày nghỉ Lễ 30/4 và 01/5 năm 2021
trên địa bàn tỉnh (tính đến ngày 02/5/2021)
Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình, kết quả tổ chức kiểm tra công tác
phòng, chống dịch Covid-19 trước, trong những ngày nghỉ Lễ của các Sở,
ngành, địa phương đến ngày 02/5/2021, như sau:
1. Kết quả kiểm tra:
1.1. Kết quả kiểm tra của các sở, ngành:
- Sở Giao thông Vận tải: Tăng cường các hoạt động kiểm tra, xử lý vi
phạm trong hoạt động vận tải khách, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa
bàn tỉnh. Qua kiểm tra các chuyến xe vận chuyển hành khách đều thực hiện tốt,
các biện pháp phòng dịch đầy đủ, không có trường hợp nào vi phạm.
- Sở Xây dựng: Phối hợp đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục kiểm tra
tại Chung cư D7-D10, Chung cư Phú Thịnh; Chung cư Mương Cát; Chung cư
Trần Quang Diệu, Chung cư C2 Nguyễn Văn Trỗi, Chung cư C5. Các Chung cư
được kiểm tra có bố trí bảo vệ kiểm soát người ra vào để nhắc nhở đeo khẩu
trang, ghi ghép các trường hợp từ các tỉnh khác đến. Tại các chung cư tự quản
do Ủy ban nhân dân phuờng tổ chức Hội nghị và thành lập Ban quản trị, chủ yếu
do địa phương quản lý; Sở Xây dựng kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo UBND
các phường tổ chức phổ biến và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện
các biện pháp phòng chống dịch tại các chung cư trên địa bàn quản lý theo quy
định.
- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Kiểm tra tại 15 cơ sở lưu trú du lịch
(huyện Thuận Nam: 07 cơ sở; thành phố Phan Rang-Tháp Chàm: 09 cơ sở) và
02 điểm tham quan du lịch (Khu du lịch Tanyoli tại huyện Thuận Nam; Tháp Pô
Klông Garai thành phố Phan Rang-Tháp Chàm). Cộng dồn đến nay đã kiểm tra,
giám sát tại 60 cơ sở lưu trú du lịch và 05 điểm, khu du lịch trên địa bàn tỉnh.
Trong đó, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm: 38 cơ sở lưu trú du lịch và 01 điểm
tham quan; huyện Ninh Hải: 13 cơ sở lưu trú du lịch và 03 điểm du lịch; huyện
Thuận Bắc: 02 cơ sở lưu trú du lịch; huyện Thuận Nam: 07 cơ sở lưu trú du lịch
và 01 khu du lịch. Nhìn chung các cơ sở lưu trú du lịch, kinh doanh du lịch thực
hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 (biện pháp “5K”) theo
khuyến cáo của Bộ Y tế; các đơn vị, doanh nghiệp có triển khai tuyên truyền
phòng, chống dịch Covid-19 bằng Áp phích; trang bị máy đo thân nhiệt, nước
rửa tay khử khuẩn, khẩu trang tại khu vực lễ tân; hướng dẫn khách du lịch thực
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hiện nghiêm việc khai báo y tế thông qua ứng dụng NCOVI, quét mã QR trên
điện thoại thông minh hoặc tờ khai báo y tế trước khi nhận phòng hoặc vào điểm
tham quan du lịch; đồng thời cũng đã thực hiện việc đăng ký và khai báo an toàn
phòng chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch tại Công văn số 4159/BVHTTDL-TCDL ngày 09/11/2020 về công tác
phòng, chống dịch Covid-19, để đảm bảo việc kết nối với hệ thống an toàn
Covid-19 quốc gia.
- Sở Công thương: Kiểm tra tại các doanh nghiệp năng lượng, cơ bản đều
thực hiện tốt công tác phòng chống dịch (đeo khẩu trang, khử khuẩn, …); Tại
các siêu thị, trung tâm thương mại duy trì tốt công tác phòng dịch, thực hiện đo
thân nhiệt, bắt buộc đeo khẩu trang; Tại các chợ, tiếp tục thông báo trên loa, treo
biển để tuyên truyền, yêu cầu người dân thực hiện tốt công tác phòng dịch. Tuy
nhiên, cũng còn người dân đeo khẩu trang kiểu đối phó, chưa đúng cách, đã đề
nghị Ban quản lý các chợ tăng cường nhắc nhở người dân thực hiện cho tốt.
- Sở Y tế: Trong ngày 02/5/2021, Sở Y tế tiếp tục kiểm tra công tác
phòng, chống dịch Covid-19 tại 37 cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh
đều đạt Phòng khám an toàn theo quy định của Bộ Y tế. Cộng dồn đến ngày
02/5/2021 đã kiểm tra tại 12 Bệnh viện, 99 Trạm Y tế, Phòng khám công lập và
ngoài công lập. Tất cả đều được đánh giá đạt Bệnh viện an toàn và phòng khám
an toàn trong phòng chống dịch Covid-19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp
theo đúng quy định của Bộ Y tế.
- Công an tỉnh: Phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tham
gia các Đoàn kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ
sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh. Qua kiểm tra, cơ bản các cơ sở khách sạn,
nhà khách thực hiện việc đăng ký lưu trú đối với khách nước ngoài theo quy
định; thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch tại các cơ sở cách ly
khách sạn, cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú. Tại nơi công cộng đã
phát hiện, nhắc nhở, xử lý đối với 577 trường hợp không đeo khẩu trang nơi
công cộng, trong đó đề nghị xử lý vi phạm hành chính 01 trường hợp.
1.2. Kết quả kiểm tra, giám sát của huyện, thành phố:
- Tại thành phố Phan Rang – Tháp Chàm: Các Tổ giám sát cộng đồng tiếp
tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát trong cộng đồng dân cư, kịp thời nắm bắt
thông tin của người dân về người đến/về địa phương từ các vùng có dịch và
nhập cảnh trái phép. Đến nay chưa phát hiện trường hợp nào là đối tượng nhập
cảnh trái phép cư trú trong cộng đồng. Qua kiểm tra nơi tập trung đông người,
khu vui chơi giải trí, điểm du lịch, karaoke, vũ trường, quán bar, cơ sở dịch vụ
ăn uống, nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn. Phần lớn các cơ sở và người dân thực
hiện tốt biện pháp phòng chống dịch, bố trí đầy đủ nước sát khuẩn, người dân đã
chấp hành tốt hơn việc đeo khẩu trang nơi công cộng, tiếp tục kiểm tra, nhắc nhở
và xử lý.
- Tại huyện Ninh Hải: Kiểm tra Tổ kiểm soát dịch thuộc các thôn, khu
phố của xã Nhơn Hải, Thanh Hải, thị trấn Khánh Hải và bãi biển Ninh Chử. Qua
kiểm tra các Tổ kiểm soát dịch ở cơ sở thực hiện tốt công tác theo dõi, giám sát
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kiểm tra người đi/về địa phương. Tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn thị trấn
Khánh Hải: Khách sạn Tím Paradais, Seaside Hotel, Hương Biển đều thực hiện
nghiêm các quy định về phòng chống Covid-19 và thông điệp 5K. Tại các chợ,
cửa hàng tiện lợi ở xã Thanh Hải và Phương Hải, người kinh doanh, buôn bán và
người đi chợ đều chấp hành tốt việc đeo khẩu trang.
- Tại huyện Ninh Sơn: Kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch Covid tại 03 chợ, 01 siêu thị điện máy xanh, 01 bách hóa xanh, 01
quán cà phê. Qua kiểm tra, các cơ sở kinh doanh dịch vụ đều thực hiện tốt các
biện pháp phòng chống dịch như: bố trí nước sát khuẩn đầy đủ, nhân viên có
thực hiện đeo khẩu trang y tế, các tiểu thương và người dân đi chợ thực hiện tốt
việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.
- Tại huyện Bác Ái: Kiểm tra các xã Phước Bình và Phước Hòa, các Tổ kiểm
soát cộng đồng đều phân công cán bộ trực nghiêm túc, bố trí ban tiếp nhận, phân
luồng, trang bị dung dịch sát khuẩn, đo thân nhiệt, phối hợp cùng Trạm Y tế xã
trong việc theo dõi, lập danh sách các trường hợp đến/về tại địa phương.
- Tại huyện Thuận Nam: Tiếp tục giám sát 12 chợ và 03 điểm bách hóa xanh
trên địa bàn huyện: người dân đã nhận thức và chấp hành tốt các quy định về phòng
chống dịch, chủ động và ý thức trong việc đeo khẩu trang nơi công cộng, hạn chế
tụ tập đông người trong khu vực chợ. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ lưu trú, khách
sạn đều chấp hành tốt quy định liên quan đến điều kiện hoạt động cũng như công
tác phòng, chống dịch như: thực hiện ghi chép lượng khách lưu trú, khai thác kịp
thời thông tin lịch trình di chuyển, đo thân nhiệt của du khách.
- Tại huyện Thuận Bắc: Tiếp tục ra quân kiểm tra hành vi không mang khẩu
trang nơi công cộng tại nơi tập trung đông người, nhắc nhở 30 trường hợp.
2. Tình hình dịch bệnh và công tác giám sát, kiểm soát dịch:
- Công tác giám sát, phòng chống dịch cũng được tăng cường. Qua kết quả
giám sát, kiểm soát dịch của các cơ quan, đơn vị, địa phương, trong ngày
02/5/2021, có 139 người đến/về từ các tỉnh, thành phố có trường hợp mắc mới
Covid-19 trong cộng đồng (Hà Nội: 04, tp Hồ Chí Minh: 134, Hà Nam 01), không
có trường hợp liên quan đến các mốc dịch tễ theo thông báo của Bộ Y tế, tất cả
đang được thực hiện theo dõi sức khỏe để kiểm soát dịch. Trong ngày không có
người nhập cảnh đến, về tỉnh.
Tính đến nay trên địa bàn tỉnh còn tiếp tục cách ly tập trung 02 người là
chuyên gia nước ngoài nhập cảnh để làm việc tại tỉnh đã có kết quả xét nghiệm
âm tính lần 2 với SARS-CoV-2; Có 380 người đang theo dõi sức khỏe, kiểm
soát dịch Covid-19. Không còn trường hợp thực hiện cách ly tại nhà; không có
trường hợp phải cách ly điều trị.
3. Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo:
Trong nước ngoài các tỉnh, thành phố có trường hợp mắc mới trong cộng
đồng được phát hiện từ ngày 29/4/2021 (Hà Nam, Hà Nội, Hưng Yên, thành phố
Hồ Chí Minh), ngày 02/5/2021 tiếp tục phát hiện các ca nhiễm mới Covid-19 trong
cộng đồng tại tỉnh Vĩnh Phúc; đặc biệt nhiều tỉnh, thành phố có lượt trình của
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người mắc Covid-19 đi qua (điểm nguy cơ dịch theo thông báo của Bộ Y tế) và
một số trường hợp trốn khỏi khu cách ly chưa truy được lịch trình di chuyển.
Để tiếp tục triển khai các biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19,
không để dịch lây lan rộng trong cộng đồng; Ủy ban nhân dân các tỉnh tiếp tục triển
khai thực hiện một số nội dung sau:
- Tiếp tục kiểm tra, đôn đốc, thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư,
Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia PCD Covid-19, các Bộ ngành liên
quan. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, đoàn thể, doanh nghiệp và người dân tiếp tục
thực hiện nghiêm các biện pháp dự phòng theo đúng quy định, như: Thực hiện
thông điệp 5K; Tạm dừng các hoạt động tập trung đông người và một số dịch vụ
không thực sự cần thiết; Tất cả những người đã từng đến/về từ tỉnh, thành phố có
trường hợp mắc mới Covid-19 trong công đồng trở về, phải chủ động liên hệ với
Trạm Y tế xã, phường, thị trấn hoặc cơ sở y tế gần nhất nơi đang lưu trú tại địa
phương để khai báo y tế và hướng dẫn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
theo quy định.
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhà hàng, quán ăn, khách sạn, khu du
lịch, dịch vụ vận tải công cộng … có trách nhiệm chủ động rà soát, tự đánh giá
và bổ sung các điều kiện đảm bảo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định về
phòng chống dịch. Nếu qua kiểm tra cơ quan chức năng phát hiện cơ sở không
đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch thì phải xử lý, buộc cơ sở dừng hoạt động
ngay.
- Ủy ban nhân dân, Ban chỉ đạo phòng chống dịch các huyện, thành phố
chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các lực lượng chức năng của địa phương
để quản lý, kiểm tra việc thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế; tổ chức “thần tốc
truy vết”, điều tra, xử lý ổ dịch ngay khi phát hiện các trường hợp nghi ngờ hoặc
mắc bệnh Covid-19, cách ly y tế triệt để, không để lây lan ra cộng đồng. Tăng
cường hoạt động các tổ giám sát dịch ở cơ sở, các tổ tự quản, tích cực rà soát,
phát huy vai trò của người dân để phát hiện người từ các tỉnh/thành phố khác
đến lưu trú tại địa bàn.
- Các sở, ngành, UBND huyện, thành phố tiếp tục tăng cường công tác kiểm
tra, giám sát phòng, chống dịch Covid-19 trên các lĩnh vực, địa bàn phụ trách đã
được phân công theo Công văn số 2092/CV-BCĐ ngày 30/4/2021 của Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh. Giao bổ sung Sở Lao động, Thương binh và Xã
hội, Sở Giáo dục và đào tạo tổ chức thành lập các đoàn kiểm tra, siết chặt việc thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất, cơ sở giáo dục, đào
tạo thuộc lĩnh vực quản lý; Sở Nội vụ tổ chức kiểm tra việc chấp hành các biện
pháp phòng chống dịch tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng; Báo cáo tình hình, kết
quả thực hiện hàng tuần, qua Sở Y tế.
- Sở Y tế tiếp tục thực hiện tầm soát chủ động, xét nghiệm trên diện rộng đối
với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, viêm đường hô hấp và các trường
hợp khác có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng; Khi có trường hơp nghi ngờ mắc
Covid-19, khẩn trương phối hợp với các địa phương tăng tốc thực hiện truy vết,
phát hiện, cách ly, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch; chủ động hỗ trợ điều
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phối, tổ chức thực hiện xét nghiệm trên diện rộng; Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt
công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 bảo đảm độ bao phủ tiêm chủng
trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, các sở, ngành liên quan tổ chức rà
soát, kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình thực hiện cách ly y tế, tuyệt đối không để
xảy ra lây nhiễm trong các cơ sở cách ly tập trung và từ cơ sở cách ly lây nhiễm ra
cộng đồng; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức thực hiện, giám sát chặt
chẽ việc cách ly tại nhà, nơi lưu trú và chịu trách nhiệm theo quy định của Đảng và
pháp luật của nhà nước nếu để xảy ra sự cố liên quan đến dịch bệnh; Xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm theo quy định pháp luật, kịp thời công bố trên các phương
tiện thông tin đại chúng.
- Các cơ quan thông tin, truyền thông, báo chí và các cơ quan, đơn vị, đoàn
thể, doanh nghiệp, địa phương tiếp tục việc thông tin, truyền thông về công tác
phòng, chống dịch; không để xuất hiện tình huống hoang mang trước diễn biến mới
của dịch bệnh; khuyến khích thực hiện khai báo y tế tự nguyện, thông báo cho
chính quyền về các trường hợp nhập cảnh trái phép, nghi mắc bệnh hoặc đi về từ
vùng có dịch báo cáo ngay cho chính quyền cơ sở hoặc cơ quan Thường trực ban
Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh (Sở Y tế) khi phát hiện người có nguy cơ
lây nhiễm bệnh Covid-19 trong cộng đồng.
Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả tổ chức kiểm tra công tác phòng,
chống dịch Covid-19 trước, trong những ngày nghỉ Lễ của các Sở, ngành, địa
phương đến ngày 02/5/2021. Kính báo cáo Thường trực Tỉnh ủy biết, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các thành viên BCĐ PC dịch;
- UBND huyện, tp;
- VPUB : LĐVP;
- Lưu: VT, VXNV. NNN
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