ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số: 3090 /UBND-VXNV
V/v tiếp tục triển khai bổ
sung các giải pháp phòng,
chống dịch Covid-19 trước
các diễn biến mới phát sinh
tại các tỉnh lân cận.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 24 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.
Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 mới phát sinh tại các tỉnh lân
cận mà nguồn lây được xác định từ các lái xe vận chuyển hàng hóa, hành khách
liên tỉnh; để tăng cường năng lực kiểm soát, ngăn chặn kịp thời không để dịch
bệnh xâm nhập và lây lan,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Triển khai bổ sung các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 kể từ ngày
24/6/2021, cụ thể:
- Kích hoạt lại 02 chốt kiểm soát giao thông để phòng, chống dịch Covid19 tại huyện Thuận Bắc và Bác Ái để rà soát siết chặt các trường hợp đến/qua địa
bàn tỉnh. Tất cả các chốt giao thông phòng, chống dịch Covid-19 thông tin cho
các lái xe, hành khách xe ô tô các loại biết quy định không phục vụ ăn, uống tại
chỗ tại các quán ăn, uống trên tuyến quốc lộ đi qua địa bàn tỉnh để nghiêm túc
chấp hành.
- Tất cả các quán ăn, quán nước giải khát … trên tuyến Quốc lộ 1A qua địa
bàn tỉnh không phục vụ khách ăn, uống tại chỗ; chỉ bán mang đi. Người bán và
người mua thức ăn, nước giải khát phải đảm bảo tuân thủ nghiêm biện pháp phòng,
chống dịch, bắt buộc phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách trong lúc chờ lấy
hàng.
- Tạm dừng các hình thức bán hàng rong dọc tuyến Quốc lộ 1A đi qua địa
bàn tỉnh, tại Ga Tháp Chàm và các bến xe trên địa bàn tỉnh.
- Các khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, cơ sở lưu trú trên tuyến Quốc lộ 1A qua
địa bàn tỉnh tạm dừng nhận khách là lái xe vận chuyển hàng hóa, hành khách liên
tỉnh cho đến khi có thông báo mới.

- Các dịch vụ khác (xăng dầu, sửa chữa xe ô tô, nhu cầu cần thiết khác,…)
được hoạt động nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp an toàn
phòng, chống dịch theo quy định của Bộ Y tế và UBND tỉnh.
2. Giao UBND các huyện, thành phố chủ trì, phối hợp với các ngành chức
năng liên quan chỉ đạo triển khai ngay các giải pháp bổ sung nêu trên. Đồng thời,
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở lưu trú, các quán ăn, quán nước
giải khát, các cây xăng dầu và hàng quán kinh doanh dịch vụ khác… trên các
tuyến Quốc lộ qua địa bàn quản lý thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống
dịch theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3091/UBND-VXNV
ngày 22/6/2021, Thông báo số 201/TB-VPUB ngày 23/6/2021 của Văn phòng
UBND tỉnh và các quy định khác có liên quan. Kiên quyết xử lý dừng hoạt động
đối với các cơ sở kinh doanh không đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
3. Giao Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các Tổ cảnh sát giao
thông, Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra lưu động để giám sát, nhắc nhở
các lái xe việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch đối với các hoạt động
vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa, đặc biệt lưu ý các trường hợp vận tải
hàng hóa xuyên việt trên các tuyến quốc lộ hoặc xuất phát từ các tỉnh, thành phố
đang có ca bệnh.
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

