
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-VXNV   

V/v tăng cường áp dụng 

biện pháp cách ly, theo dõi 

y tế để phòng, chống dịch 

Covid-19. 

           Ninh Thuận, ngày       tháng      năm 2021 

       
   Kính gửi:   

       - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

       - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh. 

- UBND các huyện, thành phố 

 
Đợt dịch lần thứ 4 ở nước ta có đặc điểm bùng phát đa nguồn dịch, đa 

hình thái, đa chủng lây nhiễm, tốc độ lây lan rất nhanh, có những trường hợp 

tiếp xúc ca bệnh từ khoảng 02 ngày đã có triệu chứng và có khả năng lây lan cho 

người khác. Đến nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức 

tạp, khó lường, đặc biệt các trường hợp nhiễm Covid-19 mới trong cộng đồng liên 

quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng tại thành phố Hồ Chí Minh. 

Để kiểm soát, ngăn chặn kịp thời không để lây lan trong cộng đồng, Ủy ban 

nhân dân tỉnh yêu cầu áp dụng các biện pháp cách ly y tế phòng chống dịch Covid-

19 trong giai đoạn mới kể từ ngày 31/5/2021, như sau: 

1. Cách ly tập trung 21 ngày và xét nghiệm SARS-CoV-2: 

a) Người đến/về Ninh Thuận từ các khu vực cách ly, phong tỏa theo thông 

báo của Bộ Y tế và thông báo của các tỉnh/thành phố có ca bệnh; từ các địa bàn 

đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 Thủ tướng 

Chính phủ; các trường hợp có tiếp xúc gần với ca nhiễm Covid-19 (F1) hoặc có 

đến các điểm mốc dịch tễ theo thông báo hàng ngày của Bộ Y tế. 

b) Người đến/về Ninh Thuận từ Quận Gò Vấp hoặc phường Thạnh Lộc của 

Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. 

2. Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 21 ngày và xét nghiệm SARS-CoV-2: 

a) Người tiếp xúc gần với các trường hợp F1 (là F2) hoặc người đến/về 

Ninh Thuận từ các xã, phường, thị trấn (thuộc các tỉnh, thành phố khác) có ca mắc 

Covid-19 trong cộng đồng nhưng không thuộc diện nêu tại Khoản 1 Công văn 

này. 

b) Tất cả người đến/về Ninh Thuận từ thành phố Hồ Chí Minh nhưng nằm 

ngoài khu vực nêu tại Khoản 1 Công văn này. 

 

 



3. Theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú để kiểm soát dịch: 

a) Người đến/về Ninh Thuận từ các tỉnh, thành phố có ca mắc Covid-19 

trong cộng đồng nhưng không thuộc diện nêu tại Khoản 1, Khoản 2 Công văn 

này. 

b) Người hoàn thành cách ly tập trung phải theo dõi sức khỏe nghiêm ngặt 

tại nhà/nơi lưu trú thêm 07 ngày và lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 kể từ ngày 

kết thúc cách ly tập trung. 

4. Đối với các trường hợp liên quan đến Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, 

yêu cầu khai báo y tế tại Trạm Y tế để được hướng dẫn thực hiện biện pháp phòng 

chống dịch phù hợp. 

Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật cập nhật các mốc dịch tễ theo thông 

báo của Bộ Y tế để thông tin nhanh cho các sở, ngành, địa phương và đăng tải lên 

Website ngành Y tế để các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện. 

5. Các trường hợp khai báo y tế không trung thực, không chủ động khai báo 

và khai gian về lịch trình di chuyển từ các vùng dịch Covid-19 đến/về địa phương, 

trốn cách ly, che giấu bệnh… thì bị xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp 

luật. 

Các cơ quan, đơn vị địa phương chỉ đạo các đơn vị, cơ sở, Tổ giám sát cộng 

đồng, Tổ phòng chống Covid-19 các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các Chốt 

giao thông kiểm soát dịch thực hiện việc thu thập, cung cấp đầy đủ thông tin cụ 

thể của người đến/về địa phương (địa chỉ thôn, khu phố, xã phường, huyện, 

tỉnh/thành phố và số điện thoại cá nhân); phối hợp điều tra dịch tễ, theo dõi, tổ 

chức cách ly và xử lý phòng, chống dịch theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận:          CHỦ TỊCH 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; (b/c);   
- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- BCĐ phòng chống dịch;   
- Các huyện, thành ủy;   
- TTKSBT;   
- Báo NT, Đài PTTH, Cổng TTĐT (đưa tin); 
- VPUB: LĐ, CV;        
- Lưu: VT, VXNV.   NNN   
 

                                                                                        Trần Quốc Nam 
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