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   Kính gửi: 

     - Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan đơn vị  

                                                           trên địa bàn tỉnh,  

   - UBND các huyện, thành phố. 

 

 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trong nước đang diễn biến hết sức phức tạp 

và khó lường, đến ngày 15/5/2021 đã có 26 tỉnh, thành phố trong nước có người 

mắc Covid-19. Xuất hiện hiện nhiều ổ dịnh tại các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng,         

Bắc Giang, Bắc Ninh, Hà Nam, Hà Nội, …  và trong một số bệnh viện tuyến 

Trung ương. 

Để tăng cường phòng, chống dịch bệnh xâm nhập và lây lan vào tỉnh Ninh 

Bình từ các ổ dịch tại các tỉnh, thành phố; các bệnh viện tuyến Trung ương bị phong 

tỏa, Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình chỉ đạo thực hiện 

một số nội dung sau: 

1. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, các sở, ngành; các huyện, thành phố 

và các cơ quan, đơn vị triển khai rà soát, yêu cầu khai báo y tế, quản lý, xét nghiệm 

cho những người từng đến, ở thành phố Đà Nẵng về Ninh Bình từ ngày 01/5/2021 

đến nay như sau: 

+ Đối với người có đi về từ các ổ dịch, các địa điểm nguy cơ được thông 

báo (tại phụ lục kèm theo) được coi như đối tượng F1, tổ chức cách ly tập trung 

tối thiểu 21 ngày, lấy mẫu xét nghiệm 04 lần, sau đó tiếp tục cách ly tại nhà 07 

ngày và lấy mẫu xét nghiệm thêm 01 lần vào ngày thứ 7 theo chỉ đạo chung của 

ngành y tế. 

+ Những người thuộc đối tượng là F2 phải được cách ly tại nhà ít nhất 14 

ngày tính từ ngày tiếp xúc lần cuối với F1, lấy mẫu xét nghiệm 02 lần vào ngày 

đầu và ngày cuối của giai đoạn cách ly. 

+ Những người thuộc đối tượng F3 cần được lập danh sách để quản lý, tự 

theo dõi sức khỏe, hạn chế tiếp xúc không cần thiết. 

Tất cả những trường hợp đã từng đến, ở thành phố Đà Nẵng từ 01/5/2021 

về Ninh Bình chưa qua 28 ngày nếu có biểu hiện ho, sốt, khó thở hoặc có các triệu 
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chứng nghi ngờ nhiễm Covid - 19 thì phải được chuyển ngay đến các cơ sở y tế 

để được cách ly, điều trị kịp thời. 

- Đối với những người trở về Ninh Bình từ các tỉnh, thành phố, các Bệnh 

viện tuyến Trung ương đã xuất hiện ca bệnh Covid-19 từ ngày 01/5/2021 đến nay 

tiếp tục tiến hành rà soát, yêu cầu khai báo y tế, lập danh sách, phân loại, quản lý, 

tổ chức lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc theo đúng quy định và các văn bản chỉ đạo 

của Trung ương và của tỉnh.  

2. Sở Thông tin và truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, 

Báo Ninh Bình, Cổng thông tin điện tử tỉnh 

- Phối hợp với Sở Y tế thông tin, tuyên truyền, yêu cầu mọi người dân 

đi/đến/ở/về từ các tỉnh, thành phố, các Bệnh viện tuyến Trung ương đã xuất hiện 

ca bệnh Covid-19 từ ngày 01/5/2021 đến nay phải tự giác khai báo y tế ngay qua 

các ứng dụng công nghệ thông tin, với chính quyền địa phương và trạm y tế để 

được hướng dẫn, phân loại, quản lý, theo dõi, lấy mẫu ... kịp thời. Coi tất cả các 

trường hợp đi/đến/ở/về từ các ổ dịch (thông báo danh sách các ổ dịch gửi kèm 

theo để người dân biết) đều là đối tượng F1 cần được cách ly tập trung kịp thời, 

tránh lây lan ra cộng đồng. 

- Tăng cường thời lượng phát sóng tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo Thông điệp 5K (Khẩu 

trang, Khai báo y tế, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập đông người), chú ý 

đeo khẩu trang khi ra ngoài, không tập trung đông người; đồng thời chủ động, tích 

cực, đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là hoặc hoang mang trước mọi diễn 

biến của dịch bệnh. 

- Phát động nhân dân phát hiện, phản ánh ngay cho chính quyền địa phương 

và trạm y tế các trường hợp nhập cảnh trái phép và các trường hợp trở về từ vùng 

dịch để đảm bảo an toàn cho cộng đồng và phòng chống dịch Covid-19. 

3. Công an tỉnh 

Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố và công an các xã, phường bám sát 

địa bàn, phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các Sở, ngành có liên quan truy vết 

kịp thời các trường hợp liên quan đến các ổ dịch từ các vùng có dịch. Đảm bảo an 

ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung, các điểm tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19. Đấu tranh kịp thời với những đối tượng chống đối không chấp hành 

các biện pháp phòng chống dịch bệnh và các đối tượng đưa tin không chính xác 

về dịch bệnh. 

4. Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội, Sở Công Thương, Ban Quản lý 

các khu công nghiệp tỉnh 

Yêu cầu các công ty, xí nghiệp, nhà máy, doanh nghiệp thuộc phạm vi quản 

lý thực hiện thông báo, tuyên truyền rộng rãi, thường xuyên để cán bộ, công nhân, 

người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Khai báo ngay 
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các trường hợp đi/đến/ở/về từ các vùng có dịch Covid-19 để các đơn vị này thông 

báo với chính quyền và cơ quan y tế địa phương để thực hiện ngay các biện pháp 

chuyên môn kịp thời và phù hợp. Yêu cầu các đơn vị này chấp hành và tạo điều 

kiện thuận lợi khi các cơ quan chức năng đến để kiểm tra, giám sát và thực hiện 

công tác chuyên môn. 

 (Danh sách các địa phương, các vùng có dịch sẽ được cập nhật thường 

xuyên trên website của Sở Y tế: soyte.ninhbinh.gov.vn mục VIRUS CORONA). 

5. UBND các huyện, thành phố 

- Phối hợp với Sở Y tế, Công an và các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành rà 

soát, yêu cầu khai báo y tế, quản lý, xét nghiệm cho người từng đến, ở từ các tỉnh, 

thành phố đã xuất hiện ca bệnh Covid-19 từ ngày 01/5/2021 đến nay trên địa bàn. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các cơ quan trên địa bàn phát 

động nhân dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. Khai báo ngay 

các trường hợp đi/đến/ở/về từ vùng có dịch Covid-19 (các ổ dịch được Sở Y tế cập 

nhật hằng ngày trên trang thông tin điện tử của ngành) để các đơn vị này thông báo 

với chính quyền và cơ quan y tế địa phương thực hiện ngay các biện pháp chuyên 

môn kịp thời và phù hợp. 

- Chỉ đạo các Tổ phòng chống Covid-19 tại cộng đồng hoạt động tích cực 

“Đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” để phát hiện các trường hợp đi từ 

vùng dịch về, nhập cảnh trái phép, những người có dấu hiệu mắc Covid-19 ... báo 

cáo cho chính quyền địa phương và trạm y tế tuyến xã để có các biện pháp xử lý 

kịp thời.  

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình yêu cầu các Sở, 

ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, UBND các huyện, thành phố nghiêm 

túc triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

- Lãnh đạo UBND tỉnh; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy, ĐU trực thuộc TU;  

- Các thành viên BCĐ phòng chống dịch của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng TTĐT tỉnh, các VP; 

- Lưu: VT, VP2, VP6. 
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 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC  

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Tống Quang Thìn 



Phụ lục 

DANH SÁCH CÁC Ổ DỊCH, ĐỊA ĐIỂM NGUY CƠ, KHU VỰC BỊ 

PHONG TỎA TẠI ĐÀ NẴNG 

(Kèm theo Công văn số         /BCĐ-VP6 ngày     /5/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Bình) 

 

I. Danh sách các địa điểm nguy cơ được thông báo 

1. Người hoàn thành cách ly tại Khách sạn Alisia (19 Hoàng Sa, quận Sơn Trà, 

TP. Đà Nẵng) vào ngày 21/4/2021 

2. 16h ngày 27/4/2021, Khách sạn Mường Thanh, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng 

3. 18h ngày 27/4/2021, nhà hàng 4YOU, địa chỉ 16 Thái Phiên, phường Phước 

Ninh, Quận Hải Châu – Đà Nẵng 

4. 21h30 ngày 27/4/2021, tầng 36 của khách sạn Mường Thanh 

5. Buổi trưa ngày 28/4/2021, Quán ăn Biển Lớn, đường Võ Nguyên Giáp, Quận 

Sơn Trà, TP. Đà Nẵng 

6. Ngày 29/4/2021, Sân bay Đà Nẵng, tại cửa soát vé chuyến bay VN160 Đà Nẵng 

– Hà Nội 

7. Ngày 24/4 đến 7/5/2021, Bar new Phương Đông, 20 Đống Đa, Thuận Phước, 

Hải Châu, Đà Nẵng. 

8. Ngày 28/4/2021, Karaoke TK, 733 Nguyễn Tất Thành, Xuân Hà, Thanh Khê, 

Đà Nẵng. 

9. Từ ngày 29/4-01/5/2021, Khách sạn Phú An, 48 đường 2 tháng 9, Bình Hiên, 

Hải Châu, Đà Nẵng. 

10. Ngày 02/5/2021, Bệnh viện Hoàn Mỹ, 291 Nguyễn Văn Linh, Thạc Gián, 

Thanh Khê, Đà Nẵng. 

11. Địa chỉ số 172/24 Trần Cao Vân, TP Đà Nẵng 

13. Quán trà sữa, địa chỉ số 30, Ông Ích Khiêm, TP Đã Nẵng 

14. Thẩm mỹ viện quốc tế AMIDA đường 222, Phan Châu Chinh, Đà Nẵng từ 

29/4/2021 ddến 7/5/2021 

15. Trung tâm y tế Sơn Trà: từ 9h sáng ngày 10/5/2021 đến 17h ngày 10/5/2021 

16. Đám cưới MC Đinh Xuân Kiều: từ 17h30 đến 19h45 ngày 01/5/2021 tại Nhà 

hàng Phì Lũ 3, đường 2/9 tối ngày 01/5/2021 

17. Chung cư F.Home, đường Lý Thường Kiệt, từ ngày 29/4/2021 đến 7/5/2021 

18. Quán ăn số 339 Trường Chinh, Đà Nẵng tối ngày 05/5/2021. 
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CÁC CHUYẾN BAY 

1. Chuyến bay số hiệu VJ3613 ngày 07/4/2021 từ Nhật Bản hạ cánh sân bay Quốc 

tế Đà Nẵng 

3. Chuyến bay số hiệu VN7161 từ Hà Nội đi Đà Nẵng khởi hành lúc 14h20 và hạ 

cánh lúc 15h46 ngày 27/4/2021. 

4. Chuyến bay VN160 từ Đà Nẵng đi Hà Nội, giờ khởi hành theo kế hoạch là 

10h25, giờ khởi hành thực tế là 10h46 và hạ cánh lúc 12h10 ngày 29/4/2021 

5. Chuyến bay VJ546 từ Đà Nẵng đi Hà Nội ngày 29/4/2021 

6. Chuyến bay VN7175 từ Nội Bài đến Đà Nẵng ngày 27/4/2021 

9. Chuyến bay VN113 từ Đà Nẵng đến TP HCM lúc 09h10 ngày 30/4/2021 

10. Chuyến bay VN136 từ TP HCM đến Đà Nẵng lúc 18h25 ngày 04/5/2021 

CÁC CHUYẾN XE 

1. Chuyến xe khách mang tên Tân Kim Chi (43B-048.78) tuyến Đà Nẵng – Hà 

Nội xuất phát lúc 20h30 ngày 21/4/2021 

14. Xe khách Đà Nẵng – Đông Hà, TT Huế từ 18h00-21h00 ngày 01/5/2021 

15. Xe 16 chỗ từ An Lỗ, Phong Điền vào Đà Nẵng từ 15h00 ngày 04/5/2021 

16. Chuyến tàu SE4 từ TP HCM lúc 19h25 ngày 06/5/2021 qua Đà Nẵng, Đông 

Hà, đến ga Hà Nội lúc 8h30 ngày 08/5/2021 

II. Các địa điểm bị phong tỏa 

- Khách sạn Phú An, số 48, đường 2 tháng 9, phường Bình Hiên, quận Hải Châu, 

TP. Đà Nẵng. 

- Bv Hoàn Mỹ Đà Nẵng 

- Chợ Khánh Nam (quận Liên Chiểu) và chợ Khánh Nam (quận Thanh Khê) 

- Tòa chung cư Fhome ở số 16, Lý Thường Kiệt, phường Thạch Trang 

- Khu công nghiệp An Đồn, quận Sơn Trà 

III. Các ổ dịch tại nhà máy, bệnh viện, cơ quan 

1. Bệnh viện Hoàn Mỹ - Đà Nẵng 

2. Khu công nghiệp An Đồn – Quận Ngũ Hành Sơn – Đà Nẵng 
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