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BÁO CÁO NHANH  

Công tác phòng, chống dịch bệnh do COVID-19  

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021   

 
 

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

phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021 trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận, như sau: 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH (tính đến ngày 17/01/2021): 

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

tử vong.  

- Tại Việt Nam có 1.537 người mắc Covid-19, trong đó 35 trường hợp tử 

vong do Covid-19. Đã 47 ngày qua Việt Nam không có trường hợp nhiễm mới 

Covid-19 trong cộng đồng.  

- 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 221/UBND-VXNV ngày 

15/01/2021 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 35/TTg-KGVX ngày 

13/01/2021; Công văn số 155/UBND-TCDNC ngày 12/01/2021 về việc tăng 

cường công tác về phòng chống tham nhũng trong bối cảnh đại dịch Covid-19; 

Công văn số 178/UBND-VXNV ngày 13/01/2021 về việc triển khai Công văn 

số 208/CPVP-QHQT ngày 13/01/2021 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý 

kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chuyến bay đưa công 

dân Việt Nam ở nước ngoài về nước giai đoạn quý I năm 2021. 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và văn bản của các Bộ, ngành liên quan. 

2. Các hoạt động phòng, chống dịch bệnh: 

2.1. Giám sát, phòng ngừa dịch bệnh: 

- Các cơ quan, đơn vị, địa phương duy trì thường xuyên các hoạt động 

giám sát, kiểm soát dịch tại cộng đồng, các cơ sở lưu trú, khách sạn, cơ sở sản 

xuất và những nơi tổ chức hoạt động có tập trung đông người. 
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- Trong tuần có 01 trường hợp đi cùng chuyến xe với các đối tượng người 

Trung Quốc nhập cánh trái phép (đi từ Lạng Sơn vào miền Nam) xuống xe tạm 

trú tại xã Nhơn Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh Thuận. Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật và Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn phối hợp các lực lượng chức năng, 

địa phương điều tra, truy vết, xác định người tiếp xúc. Tuy nhiên, theo hệ thống 

thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Bình Phước, người nước ngoài 

nhập cảnh trái phép đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2.  

Từ ngày 11/01/2021 đến ngày 17/01/2021 trên địa bàn tỉnh có 06 trường 

hợp nhập cảnh, hoàn thành cách ly tập trung tại các tỉnh khác về tỉnh, được tiếp 

cận, theo dõi sức khỏe kiểm soát dịch. Cộng dồn trên địa bàn tỉnh, hiện nay còn 

có 11 trường hợp nhập cảnh, hoàn thành cách ly tập trung, đang tiếp tục theo dõi 

sức khỏe kiểm soát dịch. 

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

Hiện tại trên địa bàn tỉnh không còn trường hợp phải thực hiện cách ly y 

tế để kiểm soát phòng chống dịch và không có trường hợp nghi ngờ mắc Covid-

19 phải cách ly điều trị. 

2.3. Truyền thông:  

Các sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và các cơ quan báo chí, hệ thống 

đài truyền thanh cơ sở tiếp tục thông tin các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ 

ngành liên quan và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch 

Covid-19; phổ biến về những nguy cơ dịch bệnh, nguy cơ ngộ độc thực phẩm 

trong dịp lễ, Tết và khuyến cáo, hướng dẫn thực hiện thường xuyên các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh. 

III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM CẦN TRIỂN KHAI: 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch trong điều kiện dịch bệnh trên thế 

giới đang diễn biến phức tạp với sự xuất hiện của chủng mới virus SARS-CoV-2 

lây lan mạnh hơn đã xuất hiện ở nhiều nước; các ngành, các cấp trong tỉnh cần 

tiếp tục triển khai các nhiệm vụ sau:  

- Tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo 

của Trung ương và Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống 

dịch bệnh; đảm bảo giữ an toàn, đặc biệt trong thời gian tới, chuẩn bị Tết 

Nguyên đán 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

Tích cực tuyên truyền, vận động trong cơ quan, đơn vị, cộng đồng dân cư, 

gia đình có người thân ở vùng có dịch, ở nước ngoài về thực hiện khai báo y tế 

đầy đủ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền cho người dân về nguy cơ dịch bệnh từ 

những người nhập cảnh bất hợp pháp; yêu cầu người dân báo cho chính quyền 

địa phương khi phát hiên người trở về từ nước ngoài. 

- Các sở, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tăng cường công 

tác giám sát, quản lý, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch đối với các 

trường hợp nhập cảnh, kiểm soát kịp thời dịch bệnh những người nhập cảnh bất 

hợp pháp. 
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Tổ chức chặt chẽ đảm bảo quy trình đưa đón, bàn giao, tiếp nhận người 

thực hiện cách ly tập trung; phối hợp thực hiện khép kín trong công tác quản lý, 

theo dõi sức khoẻ đối với người trở về từ các khu cách ly tập trong vòng 14 ngày 

tiếp theo tại nhà/nơi lưu trú, hạn chế tiếp xúc với người xung quanh, thường 

xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, ... để phát hiện ngăn 

chặn kịp thời các trường hợp phát hiện dương tính với virus SAR-CoV-2 sau 14 

ngày cách ly tập trung. 

- Sở Y tế duy trì thường xuyên hoạt động của hệ thống phòng, chống dịch; 

Tổ chức ứng trực chống dịch, thông tin, báo cáo về tình hình phòng, chống dịch, 

đặc biệt trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2021 và Đại hội lần thứ XIII của 

Đảng; tiếp tục theo dõi, nắm bắt, dự báo tình hình để chủ động tham mưu 

UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai các biện pháp kiểm soát, phòng chống dịch kịp 

thời, hiệu quả. 

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

11/01/2021 đến ngày 17/01/2021 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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