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BÁO CÁO NHANH
Tình hình, kết quả công tác phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh (từ ngày 14/6 đến ngày 20/6/2021
Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo tình hình, kết quả
giám sát phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đến ngày 20/6/2021, như
sau:
I. Tình hình dịch bệnh Covid-19:
- Tại Việt Nam tính đến sáng ngày 21/6/2021 cả nước có 11.559 người
mắc Covid-19 trong nước, có 66 trường hợp tử vong. Trong đó số ca mắc mới
Covid-19 trong cộng đồng từ 27/4/2021 đến nay là 9.989 người phát hiện tại 41
tỉnh, thành phố. Trong đó có 20 tỉnh đã qua trên 14 ngày không ghi nhận trường
hợp mắc mới.
- 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 chỉ đạo, triển khai:
Trong tuần, UBND tỉnh triển khai Công văn số 882-CV/TU ngày
15/6/2021 của Tỉnh ủy về việc thực hiện Kết luận số 07-KL/TW ngày 11/6/2021
của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng cường công tác phòng,
chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; Tiếp tục triển khai công tác
phòng, chống dịch Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ
đạo quốc gia, các Bộ, ngành liên quan; Đồng thời chỉ đạo triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch trên một số lĩnh vực, cụ thể như sau:
1) Thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với người từ
các tỉnh, thành phố có ca bệnh Covid-19 đến/về làm việc tại tỉnh; Các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận chuyển hàng hóa.
2) Triển khai kế hoạch tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 trên địa bàn
tỉnh; Xét nghiệm nhanh các trường hợp nguy cơ mắc Covid-19 tại bệnh viện,
phòng khám và nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn tỉnh.
3) Duy trì các hoạt động tăng cường kiểm soát phòng, chống dịch trên các
lĩnh vực; Tiếp tục thực hiện Công điện số 2878/CĐ-UBND ngày 12/6/2021 và
Thông báo số 113/TB-UBND 16/06/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp
tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Trong
đó cho phép hoạt động trở lại một số dịch vụ gồm: các hoạt động thể thao tập
trung (phòng gym, yoga…), cơ sở kinh doanh bi-da, các spa làm đẹp cho các
giới, các sân bóng đá mini; hoạt động đón khách nội tỉnh tại các điểm, khu du
lịch, danh lam thắng cảnh, di tích, bảo tàng trên địa bàn tỉnh, thời gian thực hiện
từ ngày 19/6/2021 nhưng không tập trung quá 20 người tại một khu vực trong
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cùng thời điểm và phải thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các quy định phòng, chống
dịch Covid-19.
Đối với các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, trên cơ sở ý kiến của Ban Tôn
giáo Chính phủ tại Công văn số 724/TGCP-VP ngày 14/6/2021, UBND tỉnh
thống nhất cho phép tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tập trung không
quá 20 người và phải thực hiện các quy định phòng, chống dịch Covid-19.
4. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục tổ chức
kiểm tra, giám sát, quản lý việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch theo
theo chức năng nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý.
III. Kết quả các hoạt động phòng chống dịch:
1. Công tác giám sát, kiểm soát dịch:
- Duy trì hoạt động của hệ thống phòng, chống dịch từ tỉnh đến cơ sở và
các Tổ giám sát cộng đồng, các chốt giao thông kiểm soát dịch (bến xe tỉnh, bến
xe Ninh Sơn, ga Tháp Chàm); Tăng cường thực hiện khai báo y tế bằng mã QR
phục vụ giám sát, kiểm soát dịch trên địa bàn tỉnh.
- Tính từ ngày 14/5/2021 đến ngày 20/6/2021, trên địa bàn tỉnh có 1.107
người đến/về từ các tỉnh, thành phố có trường hợp mắc Covid-19 trong cộng
đồng. Trong đó 28 người có liên quan đến các mốc dịch tễ. Cộng dồn từ ngày
31/5 đến nay có 3.956 người về từ thành phố Hồ Chí Minh.
Tiếp cận, quản lý 03 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 94 người.
- Trường hợp liên quan đến F0 và phụ xe BKS 24C-04550 ghé ăn sáng tại
địa phương. Lực lượng Công an đã liên hệ, ghi nhận thông tin, hình ảnh liên
quan các quán ăn trên đến F0 và phụ xe đã đến và ăn sáng tại quán Phở Bảo
Trâm (Quốc lộ 1A, Hộ Diêm, Hộ Hải, Ninh Hải) trong thời gian từ khoảng 6h55
đến 7h15. Trên cơ sở dó, các lực lượng chức năng và địa phương đã khoanh
vùng xác định tiếp xúc, kể cả đối với 02 quán lân cận quán Bảo Trâm. Ngày
19/6/2021 địa phương đã chủ động cho đóng cửa các quán, tổ chức khử khuẩn;
lấy mẫu, xét nghiệm lần cho 12/12 người của 03 quán liên quan kể trên, tất cả đã
có kết quả âm tính lần 1 với SARS-CoV-2, đưa 03 người có mặt quán phở Bảo
Trâm (F1) thời điểm F0 vào ăn sáng đi cách ly y tế tập trung. Ngày 20/06 điều
tra mở rộng lấy mẫu xét nghiệm cho 93 người F2,F3 cũng đã có kết quả âm tính.
- Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 105 người đang tiếp tục cách ly tập trung
và 01 trường hợp từ BV Đại học Y dược TP.HCM cách ly tạm thời tại Bệnh
viện. Trong đó 52 người về từ thành phố Hồ Chí Minh, 02 người về từ Hà Nội,
02 người từ Bệnh viện Nam Sài Gòn, 10 người Trung Quốc, 02 lái xe người
Việt Nam, 19 người về từ Bình Dương, 15 Quân nhân QK5, 03 người liên quan
ở Hộ Hải. Tất cả đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, hiện
tại sức khỏe bình thường. Còn 2.465 người đang thực hiện cách ly tại nhà/nơi
lưu trú; 949 người thực hiện theo dõi sức khỏe để kiểm soát, phòng, chống dịnh.
Không có trường hợp cách ly điều trị.
- Tổ chức xét nghiệm chủ động giám sát dịch Covid-19 tại các khu vực có
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nguy cơ cao cho 4.619 người, tất cả đều âm tính.
2. Công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 năm 2021:
- Số vắc xin đợt 2 đã nhận 18.670 liều (bao gồm cả Công an tỉnh và Bộ đội
Biên phòng tỉnh). UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2923/KH-UBND ngày
16/6/2021 về việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 đợt 2 trên địa bàn, điều chỉnh
sử dụng số vắc xin phòng COVID-19 được Trung ương cấp đợt 2 cho tỉnh để
tiêm mũi 1 cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ.
- Sở Y tế tổ chức 08 điểm tiêm (Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sài
Gòn-Phan Rang, Trung tâm Y tế 6 huyện). Từ ngày 16/6 đến ngày 19/6/2021 đã
tiêm cho 9.605 người. Có 11 người phản ứng thông thường sau tiêm.
4. Công tác kiểm tra, giám sát:
- Ban Chỉ đạo tỉnh, các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố tiếp tục
kiểm tra, giám sát công tác phòng, chống dịch trên các lĩnh vực. Qua kiểm tra,
nhìn chung các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người dân đã
thực hiện cơ bản các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định.
- Công tác kiểm tra xử lý vi phạm tiếp tục được tăng cường. Từ 13/6 đến
20/6, Công an tỉnh lập biên bản, ra quyết định xử phạt VPHC 82 trường hợp về
hành vi không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông với số tiền 119.700.000
đồng. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố đã xử phạt 26 trường hợp không
đeo khẩu trang nơi công cộng, tổng số tiền 35.000.000 đồng.
Cộng dồn từ 27/4/2021 đến nay, Công an tỉnh đã xử phạt 197 trường hợp
về hành vi không đeo khẩu trang khi tham gia giao thông với số tiền
285.800.000 đồng; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và xã, phường, thị
trấn đã xử phạt VPHC 456 trường hợp về hành vi không đeo khẩu trang nơi
công cộng và 01 trường hợp về hành vi trốn tránh việc áp dụng biện pháp cách
ly y tế, với tổng số tiền 588.000.000 đồng.
IV. Nhiệm vụ trọng tâm tiếp theo:
Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 tại nước ta vẫn còn diễn biến rất
phức tạp, tại thành phố Đà Nẵng ngày 18/6/2021 phát sinh trở lại các trường hợp
mắc mới trong cộng đồng, tại thành phố Hồ Chí Minh số ca mắc mới đến nay
vẫn chưa có dấu hiệu giảm. Số người từ các tỉnh, thành phố có dịch đến/về tỉnh
vẫn còn nhiều, tỉnh ta vẫn xác định là địa bàn có mức “nguy cơ cao”.
Xác định phương châm phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay là “khóa chặt
nguy cơ dịch bệnh từ ngoài tỉnh xâm nhập, làm cơ sở để nới lỏng có điều kiện
các hoạt động kinh tế - xã hội nội tỉnh”, bảo vệ thành quả công tác phòng, chống
dịch của tỉnh trong thời gian qua, bảo đảm thực hiện “mục tiêu kép” đề ra.
UBND tỉnh yêu cầu các ngành, địa phương:
- Tiếp tục duy trì triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch có
hiệu quả đã thực hiện từ trước đến nay; đặc biệt hoạt động của các chốt giao
thông để siết chặt kiểm soát người từ bên ngoài vào tỉnh; tăng cường năng lực
hoạt động của Tổ giám sát cộng đồng để kịp thời phát hiện, xử lý các trường hợp
nguy cơ xâm nhập vào địa bàn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong
việc khai báo, truy vết dịch tễ.
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- Triển khai các giải pháp, biện pháp đảm bảo cho công tác giám sát, kiểm
soát dịch, ổn định sản xuất, kinh doanh và đảm bảo an sinh xã hội, thực hiện có
hiệu quả "mục tiêu kép".
- Sở Y tế đẩy mạnh công tác xét nghiệm tầm soát SARS-CoV-2 ở khu vực
thuộc nhóm nguy cơ cao; sàng lọc, xét nghiệm nhanh các trường hợp nguy cơ
mắc Covid-19 tại các bệnh viện, phòng khám và các cơ sở bán thuốc; Triển khai
đúng tiến độ kế hoạch tiêm vắc xin đợt 2 theo số lượng vắc xin đã được Trung
ương cấp cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ,
đồng thời đề xuất phương án mua vắc xin để tiêm cho người từ 18 tuổi đến 65
tuổi trên địa bàn toàn tỉnh.
- Sở Nội vụ tham mưu UBND tỉnh điều chỉnh nội dung Công văn số
2781/UBND-VXNV ngày 07/6/2021 về tăng cường công tác phòng, chống dịch
Covid-19 trong hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.
- Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ
quan, đơn vị, địa phương xây dựng phần mềm Bản đồ chống dịch Covid-19
riêng của tỉnh Ninh Thuận, đưa vào hoạt động từ đầu tháng 7/2021.
- Sở Công thương tiếp tục cung cấp mã Code cập nhật Bản đồ An toàn
Covid-19 để đảm đảm bảo cho việc cập nhật, đánh giá tại tất cả các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh.
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo tăng cường công tác giám
sát chặt chẽ các trường hợp cách ly tại nhà và theo dõi sức khỏe tại nhà, tuyệt
đối không để xảy ra việc lây nhiễm ra cộng đồng từ các nguồn nguy cơ đã được
xác định và quản lý theo dõi tại nhà nêu trên. UBND huyện Thuận Nam và Ninh
Phước khẩn trương chỉ đạo triển khai ngay việc hướng dẫn các chợ trên địa bàn
cập nhật lên Bản đồ An toàn Covid-19 theo quy định.
- Các Sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố theo chức năng
nhiệm vụ được giao và địa bàn quản lý, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát,
quản lý việc thực hiện các quy định phòng, chống dịch của các tổ chức cá nhân.
Những trường hợp không đảm bảo yêu cầu phòng, chống dịch thì bắt buộc tạm
dừng hoạt động đến khi đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định.
Trên đây là báo cáo tình hình, kết quả phòng, chống dịch Covid-19 hàng
tuần trên địa bàn tỉnh, từ ngày 14/6/2021 đến ngày 20/6/2021./.
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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