ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số: 3069 /UBND-VXNV
V/v tăng cường giám sát,
kiểm soát dịch Covid-19
trong tình hình mới phát
sinh tại tỉnh Bình Dương.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 23 tháng 6 năm 2021

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Từ ngày 12/6/2021, tại tỉnh Bình Dương phát sinh mới một số ổ dịch Covid19, đến nay dịch bệnh đã xâm nhập vào các công ty, lây lan ra các khu nhà trọ
công nhân, do đó rất khó kiểm soát và có thể ca bệnh tăng thêm trong thời gian
tới. Trong khi đó, tỉnh Ninh Thuận có số lượng lớn người dân đang làm việc tại
tỉnh Bình Dương và có nhu cầu giao thương, di chuyển đến/về giữa hai địa phương
hàng ngày.
Để kiểm soát, ngăn chặn kịp thời không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan,
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu áp dụng các biện pháp giám sát, kiểm soát dịch
Covid-19 trong tình hình mới phát sinh tại tỉnh Bình Dương, như sau:
1. Áp dụng các biện pháp cách ly kiểm soát dịch Covid-19 đối với tất cả
những người từ tỉnh Bình Dương đến/về Ninh Thuận từ ngày 23/6/2021, như sau:
a) Cách ly tập trung 21 ngày và xét nghiệm SARS-CoV-2 tất cả những
người đến/về Ninh Thuận từ thành phố Thuận An, thị xã Tân Uyên; tất cả những
người đến/về từ phường Hiệp An, Chánh Mỹ, Phú Hòa, Hiệp Thành thuộc thành
phố Thủ Dầu Một; các khu vực cách ly, phong tỏa thuộctỉnh Bình Dương và các
địa bàn thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/03/2020 Thủ tướng
Chính phủ (nếu có phát sinh).
b) Cách ly tại nhà/nơi lưu trú 14 ngày và xét nghiệm SARS-CoV-2 tất cả
những người đến/về từ thành phồ Thủ Dầu Một, thị xã Bến Cát, thành phố Dĩ An
thuộc tỉnh Bình Dương nhưng không thuộc diện phải cách ly tập trung.

c) Các trường hợp còn lại (những người đến/về từ tỉnh Bình Dương nhưng
không thuộc diện cách ly tập trung, cách ly tại nhà/nơi lưu trú) thì phải thực hiện
theo dõi sức khỏe chặt chẽ để kiểm soát dịch.
2. Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố định,
xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi đi/đến tỉnh Bình Dương kể từ 00 giờ ngày
24/6/2021 cho đến khi có thông báo mới.
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương theo chức
năng, nhiệm vụ được giao khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện, đồng thời
thực hiện việc kiểm tra, giám sát các nội dung theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách;
báo cáo kết quả cho Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Y tế để tổng hợp)./.

Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh; (b/c);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- BCĐ phòng chống dịch;
- Các huyện, thành ủy;
- TTKSBT;
- Báo NT, Đài PTTH, Cổng TTĐT (đưa tin);
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

Trần Quốc Nam

