
SỞ Y TẾ NINH THUẬN 
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

              Số:          /BC-KSBT 

 

      Ninh Thuận, ngày 01 tháng 3 năm 2021 

BÁO CÁO NHANH 

Công tác giám sát, kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận  

 (Từ 16 giờ ngày 28/02/2021 đến 16 giờ ngày 01/3/2021) 

 

1. Tình hình dịch bệnh tại Việt Nam và Ninh Thuận:  

- Tại Việt Nam tính đến ngày 01/3/2021 cả nước có 2.448 người mắc 

Covid-19, trong đó có 35 trường hợp tử vong do Covid-19. 

- Trong ngày có thêm 16 trường hợp mắc mới, trong đó: 04 ca cách ly 

ngay sau nhập cảnh (03 Tây Ninh, 01 Đồng Tháp); 12 ca trong cộng đồng tại 

tỉnh Hải Dương (08 ca là F1 đã được cách ly tập trung, 03 ca trong khu vực đã 

phong tỏa, 01 ca sàng lọc trong cộng đồng). Cộng dồn số mắc mới trong cộng 

đồng tính từ ngày 28/01/2021 đến 16 giờ ngày 01/3/2021 là 849 trường hợp, ở 

13 tỉnh thành gồm: Hải Dương 665, Quảng Ninh 61, thành phố Hồ Chí Minh 36, 

Hà Nội 35, Gia Lai 27, Bình Dương 06, Bắc Ninh 05, Hải Phòng 04, Điện Biên 

03, Hòa Bình 02, Bắc Giang 02, Hưng Yên 02, Hà Giang 01. 

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

ngoài 03 trường hợp BN61, BN67 và BN1221. 

2. Công tác chỉ đạo, triển khai: 

- Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 962/UBND-VXNV ngày 

01/3/2021 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 31/TB-VPCP của Văn 

phòng Chính phủ. 

- Sở Y tế ban hành Công văn số 751/SYT-KHNVTC ngày 28/02/2021 về 

việc thống nhất kế hoạch tiếp nhận, cách ly chuyên gia Công ty Powerchina 

Guiyang Engineering Corporation Limited nhập cảnh, làm việc tại tỉnh Ninh 

Thuận (đợt 5); Công văn số 756/SYT-KHNVTC ngày 01/3/2021 về việc cung 

cấp số liệu phục vụ xây dựng kế hoạch sử dụng vắc xin Covid-19. 

- Các sở, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục ban hành các văn bản phổ 

biến, triển khai công phòng chống dịch trước diễn biến mới theo Chỉ thị số 

05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Thông báo số 26/TB-

VPCP ngày 08/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, 

chống dịch Covid-19; Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 về chi phí cách 

ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch 

Covid-19; Thông báo số 28/TB-VPCP ngày 17/02/2021, số 31/TB-VPCP ngày 

25/02/2021 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ 
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Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch 

Covid-19; Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 về mua và sử dụng vắc 

xin phòng Covid-19; Công điện số 01/CĐ-UBND ngày 29/01/2021 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 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; Chỉ thị số 

07/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục triển 

khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận và Thông báo số 12/TB-UBND ngày 10/02/2021 về việc điều chỉnh nội 

dung Chỉ thị 07/CT-UBND ngày 03/02/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

3. Tình hình, kết quả giám sát, kiểm soát phòng chống dịch: 

3.1. Giám sát, kiểm soát dịch bệnh những trường hợp đến/về từ các 

tỉnh, thành phố trong nước đang có dịch, bệnh Covid-19: 

a) Giám sát trường hợp tiếp xúc với người mắc Covid-19:  

Trong ngày tỉnh ta không có trường hợp tiếp xúc với người mắc Covid-19. 

b) Giám sát người từ các tỉnh có dịch, ca bệnh Covid-19 đến/về tỉnh: 

- Trong ngày có 02 người đến/về Ninh Thuận từ các tỉnh, thành phố có 

dịch, ca bệnh Covid-19. 

+ 01 người về từ Hải Dương thực hiện cách ly tập trung 14 ngày theo CV 

727/UBND-VXNV ngày 16/02/2021. 

+ 01 người từ các xã, phường, thị trấn có ca mắc Covid-19 (nhưng chưa 

lây nhiễm trong cộng đồng), cụ thể: Hà Nội 01 người. 

- Cộng dồn từ ngày 28/01/2021 đến nay, tỉnh ta đã giám sát 14.935 người 

đến/về từ các tỉnh, thành phố có dịch, ca bệnh Covid-19. Trong đó: 

+ Có 38 người tiếp xúc (02 F1, 35 F2, 01 F3): Hiện còn 01 F1 đang theo 

dõi sức khỏe tại nhà, các trường hợp còn lại hoàn thành cách ly và không còn 

theo dõi; 

+ 09 người có liên quan đến các ổ dịch và các điểm nguy cơ cao theo 

Thông báo của Bộ Y tế, tất cả các trường hợp hoàn thành cách ly và không còn 

theo dõi; 

+ 14.888 người đến, về từ các xã, phường, thị trấn có ca mắc Covid-19 

nhưng chưa lây nhiễm trong cộng đồng. 

c) Giám sát, kiểm soát người nhập cảnh: 

Trong ngày không có người nhập cảnh đã hoàn thành cách ly tập trung về 

tỉnh. Cộng dồn đến nay có 37 người. Trong đó: 

+ 28 người hết thời gian theo dõi sức khoẻ và rời khỏi địa phương.  

+ 09 người đang tiếp tục theo dõi sức khỏe đủ 14 ngày, kết quả xét 

nghiệm tất cả âm tính với SARS-CoV-2, 01 người mới hoàn thành cách ly về 

địa phương chưa xét nghiệm. 
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d) Xét nghiệm: 

- Trong ngày đã lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho 02 người: 01 kết 

quả âm tính, 01 đang chờ kết quả. 

- Tổng số mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 từ ngày 28/01/2021 đến nay: 

1.389 mẫu của 1.334 người (trong đó có 55 người lấy mẫu lần 2, lần 3; 217 

thanh niên nhập ngũ năm 2021), đã có kết quả xét nghiệm 1.388 mẫu âm tính 

(trong đó Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện 80 mẫu), 01 mẫu đang chờ kết quả. 

3.2. Cách ly, theo dõi sức khỏe kiểm soát dịch: 

a) Cách ly tập trung:  

Trong ngày có 01 người về cách ly y tế tại tỉnh theo Quyết định số 

471/QĐ-BĐH của Ban Điều hành Các cơ Sở Cách ly tập trung tỉnh, cộng dồn 

đến nay có 15 người cách ly. 

Trong ngày có 11 người hoàn thành cách ly: 10 người về từ Hải Dương và 

01 người cách ly tự nguyện do tiếp xúc với người về từ Hải Dương, cộng dồn 

đến nay có 13 người hoàn thành cách ly. 

Hiện còn 02 người đang cách ly, trong đó: 

- Khoa Nội mới BV Đa khoa tỉnh: 01 người về từ Hải Dương đang là việc 

tại Công ty điện gió Trung Nam, xã Bắc Phong, huyện Thuận Bắc, kết quả xét 

nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày 26/02/2021 âm tính do CDC Hải Dương thực 

hiện, CDC đã lấy mẫu xét nghiệm đang chờ kết quả; 

- Cách ly tại Resort TTC: 01 chuyên gia người Đức làm việc Công ty Cổ 

phần đầu tư Vinacco, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 âm tính. 

b) Trong ngày có 15 người mới cách ly tại nhà. Cộng dồn số người được 

cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú: 502 người (481 người về từ vùng dịch, 08 người 

địa phương và 13 người hoàn thành cách ly), 485 người hết cách ly chuyển sang 

theo dõi sức khoẻ tại nhà, hiện còn 17 cách ly tại nhà/nơi lưu trú. 

c) Số người hiện đang theo dõi sức khỏe: 611 người. Cộng dồn số người 

theo dõi sức khỏe: 14.499 người, trong đó 14.438 người đi từ các tỉnh có ca 

bệnh đến/về nhưng nằm ngoài các điểm Thông báo của Bộ Y tế, 24 người địa 

phương là F2 của trường hợp F1 về từ Gia Lai và 37 người hoàn thành cách ly 

tập trung từ tỉnh khác đến/về tỉnh. 

4. Kết quả khai báo điện tử trên ứng dụng NCOVI: 

Trong ngày có 04 người khai báo y tế điện tử trên ứng dụng NCOVI, 

trong đó: Phan Rang- Tháp Chàm 01 người, Ninh Hải 01 người, Ninh Phước 02 

người. Cộng dồn đến nay toàn tỉnh có 619.833 lượt người đã khai báo y tế. 

Trong ngày số điểm triển khai thực hiện khai báo y tế bằng mã QR-CODE 

là 12, tính đến nay là 125 điểm. Số lượt Check in trong cộng dồn: 1.413, Check 

out cộng dồn: 385.  

5. Kết quả hoạt động của các chốt giao thông: 



4 

 

Các chốt kiểm soát dịch trên các tuyến quốc lộ của tỉnh tạm dừng hoạt 

động từ ngày 25/02/2021 theo Công văn số 906//UBND-VXNV của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, hiện tại chỉ còn chốt tại Ga Tháp Chàm hoạt động. 

Số người được kiểm tra trong ngày 80 người, trong đó số người về Ninh 

Thuận là 75 người. 

Trong ngày không có người về Ninh Thuận từ các tỉnh có ca bệnh. Cộng 

dồn từ lúc triển khai các chốt giao thông tới nay đã kiểm tra cho 2.365 người về 

từ các tỉnh có ca bệnh.  

6. Xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng phòng, chống 

dịch Covid-19:  

Trong ngày không xử phạt trường hợp nào, cộng dồn đến nay đã xử phạt 

13 trường hợp (Phan Rang- Tháp Chàm: 13), tổng số tiền 15.000.000 đồng.  

Đề nghị các Sở, ban, ngành chức năng, Công an tỉnh và UBND các huyện, 

thành phố tiếp tục kiểm tra xử phạt hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng 

để phòng, chống dịch Covid-19 theo Công văn số 866/UBND-VXNV ngày 

23/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh. 

 Trên đây là Báo cáo công tác giám sát, kiểm soát phòng, chống dịch bệnh 

do Covid-19, từ 16 giờ ngày 28/02/2021 đến 16 giờ ngày 01/3/2021 trên địa bàn 

tỉnh Ninh Thuận./. 
 

Nơi nhận: KT. GIÁM ĐỐC 
- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- BCĐ PCD Quân khu 5 

  (quanyquankhu5@gmail.com); 

- UBND tỉnh; 

- Các thành viên BCĐ tỉnh; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Thuận; 

- Sở Y tế; 

- GĐ & các PGĐ; 

- Lưu: VT,KSBTN,TTGDSK. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Trọng Hoàng Vinh 
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BÁO CÁO GIÁM SÁT COVID-19 TỈNH NINH THUẬN 

(Tổng hợp ngày 01/03/2021) 

 

Nội dung 

Ngày 01/03/2021 
Cộng 

dồn 
Ghi chú Phan 

Rang 

Ninh  

Hải 

Ninh  

Phước 

Ninh  

Sơn 

Bác  

Ái 

Thuận 

 Bắc 

Thuận 

Nam 
CDC 

BV 

Tỉnh 

Tổng  

cộng 

I. GIÁM SÁT PHÁT HIỆN NGUYCƠ             

1.1. Trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm 

Covid-19 (F1) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2  

Trường hợp F2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59  

Trường hợp F3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

1.2. Người từ các điểm theo Công điện/thông 

báo của BYT đến/về Ninh Thuận (
1
) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9  

1.3 Người về từ Hải Dương thực hiện theo CV 

727/UBND-VXNV ngày 16/02/2021 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 11  

1.4. Người từ các tỉnh có người nhiễm Covid -

19 nhưng chưa có lây nhiễm cộng đồng (
2
) 

0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 14.877  

1.5. Công dân Việt Nam nhập cảnh đã hoàn 

thành cách ly trở về Ninh Thuận 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37  

1.6. Công dân Việt Nam nhập cảnh về được 

cách ly tập trung tại Ninh Thuận 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

1.7. Chuyên gia, nhà đầu tư, tay nghề cao,.. 

nhập cảnh về cách ly tập trung tại Ninh Thuận 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  

1.8. Trường hợp nhập cảnh trái phép được 

cách ly tại Ninh Thuận 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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II. QUẢN LÝ THỰC HIỆN CÁCH LY             

2.1. Tại khách sạn             

+ Còn đang cách ly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 
Chuyên gia 

người Đức 

+ Hoàn thành cách ly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

2.2. Tại nhà, nơi lưu trú           0  

+ Còn đang cách ly 8 0 0 1 0 5 1 0 0 
15 

(
3
) 

17  

+ Hoàn thành cách ly 2 0 0 0 0 2 2 0 0 6 485  

2.3. Các khu cách ly tập trung của tỉnh             

+ Trung tâm huấn luyện CA tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

+ Trung tâm huấn luyện Trung đoàn 896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

+ Khoa nội mới Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 
01 người từ 

Hải dương 

về 

+ Hoàn thành cách ly 8 0 0 1 0 1 1 0 0 11 13  

2.4. Cách ly tạm thời tại Bệnh viện ĐK tỉnh             

+ Còn đang cách ly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

+ Hoàn thành cách ly 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12  

III. CÁCH LY ĐIỀU TRỊ COVID-19             

3.1. Bệnh viện ĐK tỉnh 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

3.2. Nơi khác (ghi theo thực tế) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
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IV. TỰ THEO D I SỨC KHỎE             

4.1. Số người còn theo dõi sức khỏe 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 611  

4.2. Số người hết thời gian theo dõi sức khỏe 16 35 39 14 30 5 34 0 0 173 13.888  

V. KẾT QUẢ XÉT NGHIỆM             

Số mẫu thu nhận trong ngày 01/03/2021 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 -  

Lũy tích số mẫu nhận từ 28-01-2021 đến nay 378 504 35 92 15 52 104 129 80 - 1.389 
42 mẫu lần 2 

13 mẫu lần 3 

5.1. Tổng số người đã được lấy mẫu XN 375 503 35 92 15 51 104 93 66 1.334 1.334  

5.2. Tổng số người có kết quả XN (âm tính) 375 503 35 92 15 51 104 92 66 1.333 1.333  

5.3. Tổng số người có kết quả XN (dương 

tính) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  

5.4. Tổng số người đang chờ kết quả XN 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1  

 

Ghi chú: (
1
) Vùng dịch hiện nay: Quảng Ninh, Hải Dương; các tỉnh khác có ca bệnh (+). 

  (
2
) BYT đã ban hành thông báo khẩn số 28, 29, 30, 31, 32, 33. 

  (3) 11 người hoàn thành CLTT tiếp tục CLTN, 04 người địa phương tiếp xúc người từ Hải Dương. 
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