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 UBND TỈNH BÌNH THUẬN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc      

      CHỐNG COVID - 19                    

Bình Thuận, ngày  03  tháng 03 năm 2021 

 

 

BÁO CÁO NHANH  

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH COVID-19 NĂM 2021  

(Tính từ 16 giờ 00 ngày 02/3/2021 đến 16 giờ ngày 03/3/2021) 

 

I. TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH 

1. Tại Việt Nam 

Tổng số người mắc bệnh là 2.475 trường hợp/49 tỉnh, thành. Trong đó: 

- Điều trị khỏi: 1.898 người. 

- Đang điều trị: 542 người. 

- Số ca tử vong: 35 ca. 

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 tính đến 14h00 

ngày 03/3/2021 Việt Nam có tổng cộng 1.561 ca mắc COVID-19 do lây nhiễm 

trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/01 đến nay là 868 ca 

(Hải Dương: 684, Quảng Ninh: 61, Hà Nội: 35, Gia Lai: 27, Hải Phòng: 04, Bắc 

Ninh: 05, Hòa Bình: 02, Thành phố Hồ Chí Minh: 36, Bình Dương: 06, Bắc 

Giang: 02, Điện Biên: 03, Hà Giang: 01, Hưng Yên: 02). 

2. Tại Bình Thuận 

Đến nay, tỉnh Bình Thuận đã liên tiếp 355 ngày không ghi nhận thêm trường 

hợp nào nhiễm COVID-19 ngoài cộng đồng. 

Hiện nay, có 17 trường hợp cách ly tại khu cách ly tập trung (Tuy Phong: 

07, Hàm Thuận Bắc: 04, Phan Thiết: 01, Hàm Thuận Nam 05). 

Có 21 trường hợp kết thúc thời gian cách ly tại nhà (lũy tích 1.559 trường 

hợp), hiện còn 78 trường hợp đang theo dõi, giám sát và cách ly tại nhà. Tình hình 

sức khỏe bình thường. 

II. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI PHÒNG, CHỐNG DỊCH TẠI TỈNH 

 1. Kết quả thực hiện từ 16 giờ 00 ngày 02/3/2021 đến nay 

 1.1. Công tác chỉ đạo, triển khai các văn bản của Chính phủ, Bộ Y tế, 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống COVID - 19 tỉnh, Sở Y tế. 

 Công văn số 665/CV-BCĐ ngày 03/3/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống 

COVID-19 tỉnh về tiếp tục cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến 

dịch COVID-19 để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 
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 1.2. Công tác chuyên môn 

 - Số mẫu xét nghiệm đã lấy từ 16 giờ 00 ngày 02/3/2021 đến 16 giờ 00 ngày 

03/3/2021 là  05 mẫu, lũy tích 5.751 mẫu. 

 - Số mẫu đã xét nghiệm từ 16 giờ 00 ngày 02/3/2021 đến 16 giờ ngày 

03/3/2021 là  32  mẫu có kết quả âm tính, lũy tích đã xét nghiệm được 5.751 mẫu 

đều có kết quả âm tính. 

- Số trường hợp công dân đi về Bình Thuận tính từ 16 giờ 00 ngày 

02/3/2021 đến 16 giờ 00 ngày 03/3/2021 được lấy mẫu, giám sát là 00 trường hợp,  

(lũy tích 1.654 trường hợp/1.654 mẫu đều có kết quả âm tính). 

 2. Công tác tuyên truyền 

- Tiếp tục tuyên truyền tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

COVID-19 gây ra trên địa bàn toàn tỉnh trên Website Sở Y tế và trang thông tin 

Sức khỏe Bình Thuận. 

- Tiếp tục phối hợp Công an tỉnh liên tục theo dõi thông tin trên mạng xã hội 

để kịp thời chấn chỉnh, xử lý những trường hợp thông tin không chính xác thông 

tin giả mạo, sai sự thật về dịch. 

- Đài Phát thanh – Truyền hình Bình Thuận đã cập nhật, tuyên truyền 02 tin, 

bài về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phát trong các chương trình Thời sự tối 

trên 2 làn sóng phát thanh và truyền hình, cụ thể: Các điạ phương tổ chức Lễ giao, 

nhận quân gắn với công tác phòng, chống dịch; cập nhật tình hình COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh chiều 03/03/2021. Phát sóng các Trailer trên sóng phát thanh và truyền 

hình: Ứng dụng cài đặt Bluzone: 01 lần; Thông điệp 5K: 01 lần; Khai báo y tế trực 

tuyến bằng QR CODE: 01 lần; Sống chung với Covid: 02 lần. Thực hiện công tác 

tuyên truyền COVID -19 trên Website: 10 tin clip, audio và tin text; trên  

Facebook:  10 tin clip, audio và text;  trên Youtube: 10 tin clip. 

- Báo Bình Thuận đăng 1 bài, 1 tin về công tác ph ng chống dịch thu h t 

 hách du lịch đến với Bình Thuận; nâng cao   thức ph ng dịch tại các  hu vực du 

lịch trọng điểm. 

3. Kết quả triển khai phòng chống dịch của các sở, ngành, địa phương 

 Tiếp tục triển khai thực hiện Công văn số 91-CV/TU ngày 09/02/2021 của 

Tỉnh ủy Bình Thuận về tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong 

tình hình mới; Công văn số 400/UBND-KGVXNV ngày 29/01/2021 của UBND 

tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Công văn 

số 446/UBND-KGVXNV ngày 02/02/2021 của UBND tỉnh về tiếp tục triển khai 

các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19, Công văn số 594/UBND-

KGVXNV ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường giám sát người 

đến Bình Thuận từ các tỉnh, thành có dịch COVID-19 và Công văn số 665/CV-

BCĐ ngày 03/3/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh về tiếp tục 
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cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 để áp dụng 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh.  

 III. CÁC CÔNG VIỆC TRIỂN KHAI TIẾP THEO TRONG CÔNG 

TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

 1. Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, BCĐ ph ng chống dịch COVID-19 của tỉnh. Trong đó thực hiện 

nghiêm Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một 

số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; Thông báo số 31/TB-VPCP 

ngày 25/02/2021 của Văn ph ng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ 

Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp thường trực chính phủ về phòng, chống COVID – 

19; Công điện số 95/CĐ-BYT ngày 28/01/2021 của Bộ Y tế về việc tổ chức điều 

tra, xử lý ổ dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, thành phố; Công văn số 91-CV/TU 

ngày 09/02/2021 của Tỉnh ủy Bình Thuận về tăng cường công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 trong tình hình mới; Công văn số 400/UBND-KGVXNV ngày 

29/01/2021 của UBND tỉnh về triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch COVID-19; Công văn số 446/UBND-KGVXNV ngày 02/02/2021 của UBND 

tỉnh về tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Công văn số 523/UBND-KGVXNV ngày 08/02/2021; Công văn số 594/UBND-

KGVXNV ngày 19/02/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường giám sát người 

đến Bình Thuận từ các tỉnh, thành có dịch COVID-19 và Công văn số 

665/CV-BCĐ ngày 03/3/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-19 tỉnh về 

tiếp tục cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-19 để áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. 

 2. Các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các Tổ ph ng, chống COVID-19 cấp 

huyện, xã tăng cường  iểm tra lao động tại các doanh nghiệp có sử dụng lao động 

ngoài tỉnh để phát hiện lao động đến từ các tỉnh có dịch (theo danh sách đính kèm 

Công văn số 665/CV-BCĐ ngày 03/3/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống COVID-

19 tỉnh tiếp tục cập nhật danh sách các địa phương có liên quan đến dịch COVID-

19 để áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch bệnh); lấy mẫu xét nghiệm để phát 

hiện sớm các trường hợp mắc bệnh,  ịp thời xử l  tránh lây lan ra cộng đồng. 

 3. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và quản lý chặt chẽ các hoạt động 

tại các khu cách ly tập trung. 

 4. Tiếp tục tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống COVID-19 tại 

các cơ sở điều trị; các hoạt động truyền thông, hướng dẫn cộng đồng hiểu và hành 

động đ ng theo  huyến cáo từ ngành y tế; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng 

bệnh theo thông điệp 5K (Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tập 

trung – Khai báo y tế). 

 5. Chủ động theo dõi chặt chẽ tình hình, diễn biến dịch bệnh để tham mưu 

UBND tỉnh kịp thời xử lý các tình huống phát sinh. 
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 6. Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố 

tiếp tục triển  hai thực hiện  hai báo y tế bằng mã QR-CODE đến toàn thể cán bộ, 

công chức, viên chức và người lao động. Riêng Sở Giao thông Vận tải, Sở 

NN&PTNT, Sở VH-TT-DL ch    nhắc nhở các nhà thầu ở các công trình trọng 

điểm, Ban QLCKCN, Sở LĐ-TB &XH nhắc nhở các doanh nghiệp trong Khu 

công nghiệp, Trung tâm Nhiệt điện,... thực hiện nghiêm việc  iểm soát,  hai báo y 

tế đối với người lao động, nhất là người từ ngoài tỉnh trở lại làm việc sau  ỳ nghỉ 

tết và các đối tượng có nguy cơ  hác. 

 7. Đề nghị các nhà xe, nhà ga và bến xe hướng dẫn hành khách thực hiện 

nghiêm t c thông điệp 5K; các địa phương tiếp tục chuẩn bị các phương án cách ly 

(khi có nhiều trường hợp F1 trong cộng đồng) và phương án  hoanh vùng, cách ly 

tại các địa phương, đồng thời tiếp tục nhắc các quán ăn ven đường, ven quốc lộ 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. 

  

       KT. TRƯỞNG BAN 

      PHÓ TRƯỞNG BAN    

 Đã ký 

                                           GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

                                            Nguyễn Quốc Việt    

 

 


