ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số: 3582 /UBND-VXNV
V/v tạm dừng giải quyết
người từ các tỉnh, thành phố
có ca bệnh Covid-19 đến/về
làm việc tại tỉnh Ninh Thuận.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 19 tháng7

năm 2021

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Thực hiện “mục tiêu kép”, nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các cơ quan,
đơn vị, doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh, ngày 16/6/2021 Ủy ban nhân
dân tỉnh ban hành Công văn số 2915/UBND-VXNV về việc thực hiện các biện
pháp đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 đối với người từ các tỉnh, thành phố có
dịch bệnh Covid-19 đến/về làm việc tại tỉnh. Tuy nhiên, từ ngày 03/7/2021 đến
nay, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 31 người mắc mới, nguồn lây được xác định từ
các trường hợp người dân ở một số tỉnh, thành phố khác về tỉnh, đã lây nhiễm tại
một số khu vực trên địa bàn tỉnh. Ngày 16/7/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành
Chỉ thị số 16/CT-UBND về việc triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch theo
Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị 15/CT-TTg của Chính phủ.
Hiện nay, các sở, ngành, địa phương đang huy động các lực lượng để tập
trung cho công tác điều tra, truy vết và triển khai các giải pháp cho tất cả người
dân tuân thủ nghiêm túc, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch,
kịp thời kiểm soát nguồn lây nhiễm, xử lý triệt để các ổ dịch.
Vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh tạm dừng giải quyết cho người từ các tỉnh,
thành phố có ca bệnh Covid-19 đến/về làm việc tại tỉnh Ninh Thuận theo tinh thần
Công văn số 2915/UBND-VXNV ngày 16/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.
Trường hợp đặc biệt cấp thiết, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp báo cáo bằng
văn bản để Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết.
Yêu cầu các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố thông
tin kịp thời cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp biết./.
Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy, TT.HĐND tỉnh (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ phòng chống dịch;
- TTKSBT;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NNN
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