ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 4000 /UBND-VXNV

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 06 tháng 8 năm 2021

V/v tiếp tục thực hiện giãn
cách xã hội theo Chỉ thị số
16/CT-UBND ngày
16/7/2021 của UBND tỉnh.

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Từ giữa tháng 7/2021, một số trường hợp mắc bệnh ở tỉnh, thành phố
khác đến/về tỉnh chưa được kiểm soát, giám sát kịp thời, trên địa bàn tỉnh đã
xuất hiện một số ca mắc Covid-19 lây lan trong cộng đồng. Qua 21 ngày thực
hiện đợt cao điểm phòng chống dịch theo Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày
16/7/2021 và Công văn số 3873/UBND-VXNV ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh, nhưng tình hình dịch bệnh tại tỉnh vẫn ở mức “nguy cơ cao”, có nơi
“nguy cơ rất cao”; đồng thời diễn biến dịch bệnh Covid-19 tại một số tỉnh phía
Nam và các tỉnh lân cận vẫn còn diễn biến hết sức phức tạp, với chủng vi rút
Delta có tốc độ lây lan nhanh, khó lường và nguy hiểm.
Thực hiện Công điện số 1068/CĐ-TTg ngày 05/8/2021 của Thủ tướng
Chính phủ; nhằm tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch
bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới;
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Kéo dài thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CTUBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh thêm 07 ngày; bắt đầu từ 00
giờ 00 ngày 07/8/2021 đến hết ngày 13/8/2021.
2. Giao các Sở, ban, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan khẩn
trương triển khai thực hiện nội dung Công văn này; chú trọng công tác kiểm tra,
xử lý các vi phạm. Huy động sự tham gia, phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của
hệ thống chính trị cơ sở trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất
là tại từng tổ dân phố, khu dân cư. Đồng thời tăng tốc triển khai các giải pháp để
làm sạch các vùng dịch, ổ dịch, phát hiện tối đa các ổ dịch trên địa bàn, quyết
tâm không để phát sinh ổ dịch mới, hình thành vùng an toàn, vững chắc, nhanh
nhất có thể.
Trong xử lý các vấn đề liên quan phải đặt tính mạng, sức khỏe của người
dân lên trên hết, trước hết để chủ động, quyết liệt, mạnh mẽ trong tổ chức thực
hiện các giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn theo thẩm quyền, bảo đảm
yêu cầu nhanh nhất, hiệu quả nhất; kịp thời nắm bắt, tháo gỡ các khó khăn,

vướng mắc phát sinh để đảm bảo ổn định đời sống, an ninh, an toàn cho người
dân, bảo đảm các điều kiện để duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn
trên địa bàn, kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định trong trường hợp
vượt thẩm quyền.
3. Đề nghị toàn thể Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực vượt
khó, chấp nhận hy sinh những lợi ích trước mắt, đồng lòng cố gắng vượt qua
khó khăn để ổn định tình hình cho phát triển tiếp theo.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, đoàn thể
tăng cường phối hợp với các cấp chính quyền vận động nhân dân tự giác tuân thủ
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; tiếp tục vận động các tổ chức, doanh
nghiệp và nhân dân ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch và chăm lo
cho các hoàn cảnh khó khăn.
Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị cả hệ thống chính trị, toàn thể Nhân dân, cộng
đồng doanh nghiệp cùng đồng hành, chung tay quyết tâm thực hiện công tác
phòng, chống dịch thắng lợi, an toàn trên địa bàn toàn tỉnh./.
CHỦ TỊCH
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ Covid-19 tỉnh;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

Trần Quốc Nam

