ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 3627 /UBND-KTTH
Về việc tạm dừng hoạt động
tại Cảng cá Đông Hải trong
03 ngày, bắt đầu từ 19 giờ
ngày 20/7/2021.

Ninh Thuận, ngày 20 tháng 7 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Sở Y tế;
- Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm;
- Ban Quản lý khai thác các cảng cá.
Trước tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đặc biệt
trong thời gian gần đây đã có ca nhiễm Covid-19 từng tham gia các hoạt động tại
Cảng cá Đông Hải, nguy cơ lây nhiễm tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh là
rất cao.
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh
Thuận; căn cứ ý kiến thống nhất tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
Covid-19 tỉnh vào sáng ngày 20/7/2021.
Để tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
tại các cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Thống nhất tạm dừng hoạt động tại Cảng cá Đông Hải trong 03 ngày, bắt
đầu từ 19 giờ ngày 20/7/2021 để triển khai công tác khử khuẩn, đánh giá nguy cơ
dịch tễ tại khu vực Cảng cá Đông Hải và lấy mẫu xét nghiệm những người tham
gia hoạt động trong Cảng cá Đông Hải theo quy định.
2. Giao Ủy ban nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm chủ trì, phối hợp
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh và
các cơ quan, đơn vị liên quan thông báo cho ngư dân, tiểu thương... và các doanh
nghiệp biết; đồng thời huy động lực lượng của địa phương, đơn vị phối hợp với
ngành Y tế tổ chức truy vết, phân luồng, lấy mẫu xét nghiệm của các ngư dân, tiểu
thương... và những người tham gia hoạt động tại Cảng cá Đông Hải theo quy định.
3. Giao Sở Y tế chỉ đạo các lực lượng y tế khẩn trương tổ chức truy vết, phân
luồng, lấy mẫu xét nghiệm của các ngư dân, tiểu thương... và những người tham
gia hoạt động tại Cảng cá Đông Hải đảm bảo an toàn, nhanh chống, hiệu quả, hạn
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chế tối đa việc tập trung đông người theo quy định phòng chống dịch.
4. Giao Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thông
báo, hướng dẫn việc sắp xếp các tàu thuyền vào cập cảng tại các cảng cá, bến cá
khác trên địa bàn tỉnh trong thời gian Cảng cá Đông Hải tạm thời dừng hoạt động.
5. Giao Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận tổ chức đưa tin,
phát sóng về việc tạm dừng hoạt động tại Cảng cá Đông Hải để phục vụ công tác
khử khuẩn phòng chống dịch Covid-19 để Nhân dân có đầy đủ thông tin./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/cáo);
- CT, các PCT. UBND tỉnh;
- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật;
- Báo Ninh Thuận, Đài PT&TH tỉnh (đưa tin);
- BQL khai thác các cảng cá;
- VPUB: LĐ, VXNV, BTCDNC, KTTH;
Lưu: VT. HC
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