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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số: 4816 /CĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 11 tháng 9 năm 2021

CÔNG ĐIỆN
Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp
với tình hình hiện nay, tạo điều kiện từng bước khôi phục nền kinh tế
Sau một thời gian thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch theo Công điện
số 4168/CĐ-UBND ngày 13/8/2021 và Công điện số 4603/CĐ-UBND ngày
01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, công tác phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh
đang đi đúng hướng, phù hợp với diễn biến tình hình và điều kiện thực tế của từng
địa phương. Nhờ vậy đến nay, dịch bệnh vẫn đang được kiểm soát mặc dù còn
một số ổ dịch quy mô nhỏ đang trong thời gian giám sát dịch tễ; nguy cơ từ bên
ngoài vẫn tiềm ẩn các yếu tố phức tạp khó lường từ các lái xe vận tải hàng hóa liên
tỉnh, người từ vùng dịch đến/về, trao đổi tiếp xúc các tàu đánh cá trên biển giữa
các tỉnh, biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh, phạm vi rộng; nguy cơ từ bên
trong với các trường hợp “dương tính muộn” khi cách ly tại nhà, sự tuân thủ quy
định cách ly tại nhà của người dân chưa nghiêm. Đồng thời nhu cầu giao lưu kinh
tế – xã hội trong thời gian tới khi các giải pháp được nới lỏng sẽ là điều kiện để
dịch xâm nhập và lây lan nếu chúng ta không quyết tâm và quyết liệt hơn nữa
trong công tác phòng, chống dịch.
Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng cảm ơn Nhân dân và cộng đồng doanh
nghiệp đã ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua. Đề
nghị Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp cùng nỗ lực vượt khó, tiếp tục tin
tưởng, chung sức, đồng lòng thực hiện cao nhất các biện pháp quyết tâm đẩy lùi
dịch bệnh.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc họp ngày
10/9/2021; với phương châm “kiểm soát chặt chẽ các nguy cơ dịch bệnh, tạo cơ sở
duy trì các hoạt động phát triển kinh tế”, Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai đồng bộ
các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 bắt đầu từ 00 giờ ngày 12/9/2021, cụ
thể như sau:
1. Áp dụng biện pháp giãn cách, hạn chế tập trung đông người, gồm:
- Đề nghị người dân hạn chế ra khỏi nhà, thực hiện nghiêm quy định 5K,
nhất là việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng, giữ khoảng cách tối thiểu 2 mét khi
giao tiếp.
- Không tập trung quá 10 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh
viện.
- Dừng các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung trên 30 người trong 01
phòng tại các công sở, văn phòng doanh nghiệp. Riêng các sự kiện, hoạt động cấp
thiết cần có sự tham gia đông người; giao các Sở, ngành và UBND các huyện,
thành phố căn cứ tình hình và nhu cầu thực tế để quyết định và chịu trách nhiệm
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
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- Các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo và các hoạt động tập trung khác tại cơ
sở tín ngưỡng, tôn giáo, điểm nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung: Tại thành phố
Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước được tổ chức không quá 20 người
tham dự; các huyện còn lại được tổ chức không quá 30 người tham dự trong cùng
một thời điểm. Khuyến khích thực hiện các sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo theo
hình thức online, trực tuyến.
- Riêng đối với huyện Ninh Phước: giao thẩm quyền UBND huyện Ninh
Phước được quyết định áp dụng biện pháp cao hơn; trong đó xã Phước Hậu và các
khu vực nguy cơ cao khác trên địa bàn phải xem xét thực hiện các quy định giãn
cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
2. Đối với hoạt động, kinh doanh, dịch vụ:
- Các hoạt động, kinh doanh, dịch vụ tiếp tục tạm dừng hoạt động, gồm:
Chợ đêm; quán bar, vũ trường, karaoke, phòng trà ca nhạc, câu lạc bộ hát với
nhau, hoạt động hát cho nhau nghe tại các quán; các dịch vụ massage, dịch vụ trò
chơi điện tử, liên hoan ăn uống, tiệc cưới đông người, rạp chiếu phim; bi –da,
bóng đá; khu vui chơi giải trí cho trẻ em (kể cả khu trò chơi trong siêu thị); hoạt
động đón khách tại các khu, điểm du lịch, danh lam thắng cảnh, di tích, bảo tàng,
thư viện; hoạt động tắm biển tại bãi biển Bình Sơn – Ninh Chữ.
- Các hoạt động, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ khác: được phép hoạt động
nhưng phải thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch.
3. Đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn/uống:
a) Đối với thành phố Phan Rang-Tháp Chàm và huyện Ninh Phước: tiếp tục
dừng hoạt động kinh doanh ăn/uống trên vỉa hè và bán hàng rong. Các cơ sở khác
không phục vụ khách tại chỗ, chỉ phục vụ hình thức bán mang về.
b) Đối với các huyện khác:
Các nhà hàng, quán ăn, quán cà phê, quán nước… có bố trí phòng, khu vực
phục vụ ăn uống: khuyến khích hoạt động theo hình thức bán mang đi. Trường
hợp phục vụ khách tại chỗ phải đảm bảo không quá 10 người trong một phòng; ở
bên ngoài phòng, phải bố trí ăn uống theo khu vực, khoảng cách giữa các khu vực
phải trên 02 mét, số lượng mỗi khu vực không quá 10 người.
4. Đối với cơ sở lưu trú:
Cho phép hoạt động các cơ sở đăng ký phục vụ cách ly y tế tập trung có thu
phí; các cơ sở còn lại chỉ được đón khách đã lưu trú đi công tác công vụ giữa các
địa phương trong tỉnh. Các đoàn công tác, chuyên gia và người làm việc tại các cơ
sở sản xuất kinh doanh, dự án từ các tỉnh, thành phố khác đến tỉnh lưu trú phải có
ý kiến của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh.
Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn các cơ sở triển khai thực
hiện.
5. Đối với hoạt động vận tải:
a) Tiếp tục 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 ngoài tỉnh cho đến khi có thông báo
mới; trừ các trường hợp phục vụ cấp cứu, công tác phòng chống dịch, công vụ,
vận chuyển công nhân, chuyên gia.
Đối với vận tải hành khách công cộng nội tỉnh (xe Buýt và xe taxi): phải
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đảm bảo giãn cách, chỉ hoạt động tối đa 50% số xe của mỗi doanh nghiệp đăng ký.
Số lượng vận chuyển hành khách trên mỗi xe không vượt quá 50% số lượng ghế
đã được cấp phép (xe buýt không quá 10 khách/xe; xe taxi 01 khách/xe 4-5 chỗ và
tối đa 2 khách/xe 7- 9 chỗ).
b) Công tác vận chuyển hàng hóa: Chủ các doanh nghiệp kinh doanh hàng
hóa, lái xe, phụ xe và tổ chức cá nhân giao/nhận hàng hóa phải thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo nội dung Quyết định số 462/QĐUBND ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc quy định kiểm soát dịch
trong hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô đảm bảo phòng chống dịch Covid
19 trên địa bàn tỉnh và các quy định khác có liên quan của cơ quan chức năng.
Lái xe, phụ xe, cá nhân tiếp nhận hàng hóa phải thực hiện xét nghiệm định
kỳ theo quy định; phải thực hiện cách ly tại nơi nghỉ/lưu trú riêng, thực hiện khai
báo y tế hàng ngày với chính quyền địa phương nơi lưu trú để giám sát, kiểm soát.
Giao Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có
trách nhiệm hướng dẫn và tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy định
phòng, chống dịch đối với hoạt động vận tải hàng hóa bằng xe ô tô trên địa bàn.
6. Đối với các nhà máy, cơ sở sản xuất, công trình xây dựng:
Được phép hoạt động đến 100% công suất. Chủ các doanh nghiệp, đơn vị
thi công phải xây dựng và thực hiện phương án phòng, chống dịch đảm bảo vừa
an toàn phòng, chống dịch vừa sản xuất, kinh doanh theo Kế hoạch số 4454/KHUBND ngày 25/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; chịu trách nhiệm toàn diện về
công tác phòng chống dịch trước pháp luật trong quá trình hoạt động; tổ chức xét
nghiệm Covid-19 cho người lao động định kỳ 01 tuần/lần; người lao động ký cam
kết với chủ doanh nghiệp và Ủy ban nhân dân cấp xã nơi lưu trú về việc chấp hành
nghiêm quy định chỉ di chuyển trên 01 cung đường từ nhà đến nơi làm việc.
Giao Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh, Sở Công Thương, Sở Xây dựng,
Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, lĩnh vực, địa bàn quản lý
tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện của các đơn vị,
doanh nghiệp; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo thẩm quyền.
7. Các cảng cá được hoạt động nhưng phải tuân thủ nghiêm ngặt quy trình
phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động tại cảng cá, bến cá trên địa bàn tỉnh
theo Quyết định 1647/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
tỉnh. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý
trực tiếp các hoạt động về phòng, chống dịch tại cảng, bến cá. Riêng cảng cá Đông
Hải, không thực hiện bán lẻ tại Cảng.
Chợ Nông sản Phan Rang hoạt động với công suất 50% các gian hàng và
chỉ thực hiện đầu mối trung chuyển hàng hóa (không bán tại chỗ); xây dựng, thực
hiện phương án phòng, chống dịch đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động, đặc
biệt phải thực hiện nghiêm túc quy định 5K và kiểm soát y tế chặt chẽ đối với lực
lượng lái xe vận chuyển hàng hóa. Giao UBND thành phố Phan Rang – Tháp
Chàm hướng dẫn và giám sát Ban Quản lý chợ Nông sản Phan Rang xây dựng
phương án phòng, chống dịch. Các chợ khác do các địa phương quản lý chỉ được
kinh doanh khi đáp ứng yêu cầu về phòng, chống dịch, trường hợp cần thiết thì
xem xét tiếp tục thực hiện biện pháp phát phiếu đi chợ để kiểm soát chặt chẽ. Các
chợ cóc, chợ tạm không được hoạt động.
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8. Tiếp tục tăng cường lực lượng siết chặt kiểm soát người đến tỉnh tại các
Chốt kiểm soát dịch trên các tuyến quốc lộ vào tỉnh (tại Thuận Nam, Thuận Bắc,
Bác Ái, Ninh Sơn) và Tổ liên ngành tại Ga Tháp Chàm. Đối các Chốt kiểm soát
giữa các địa phương (cấp huyện, cấp xã), giao UBND các huyện, thành phố căn cứ
tình hình và nhu cầu thực tế tại địa phương để quyết định việc cần thiết duy trì
hoạt động, đảm bảo phát huy hiệu quả phòng, chống dịch.
Tăng cường hoạt động của Tổ giám sát cộng đồng để kiểm soát, kịp thời
phát hiện, xử lý y tế đối với các trường hợp về từ vùng dịch và thực hiện có hiệu
quả nhiệm vụ theo dõi, quản lý các trường hợp đang cách ly tại nhà, theo dõi sức
khỏe tại nhà theo quy định.
9. Các cơ quan nhà nước tổ chức cho cán bộ, công chức, người lao động đi
làm việc bình thường; nếu người lao động cư trú ở các vùng nguy cơ thì khuyến
khích ứng dụng công nghệ thông tin để làm việc tại nhà hoặc có phương án làm
việc phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch.
Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố chịu trách nhiệm hướng dẫn, triển khai thực hiện, quản lý, kiểm
tra công tác phòng, chống dịch đối với các lĩnh vực, địa bàn được phân công phụ
trách. Đẩy mạnh phong trào thi đua bảo vệ vững chắc “vùng xanh” theo tinh thần chỉ
đạo của Thủ tướng Chính phủ “lấy xã, phường, thị trấn là pháo đài, người dân là
chiến sỹ, vừa là trung tâm phục vụ, vừa là chủ thể thực hiện”, đảm bảo thực chất,
an toàn và hiệu quả; nhanh chóng kiểm soát và hạ thấp các vùng nguy cơ cao, đảm
bảo thực hiện đạt mục tiêu cả tỉnh là “vùng xanh”, đưa các hoạt động trở lại
“trạng thái bình thường mới”. Tiếp tục rà soát và đẩy nhanh việc hỗ trợ các đối
tượng khó khăn do đại dịch Covid-19, nhất là nhóm đối tượng lao động tự do, đảm
bảo an sinh xã hội, không để người dân thiếu ăn, thiếu mặc, nhất là tại các khu
vực thực hiện phong tỏa. Xử lý nghiêm cá nhân, tổ chức lơ là, chủ quan, vi phạm
theo quy định. Trường hợp dịch bệnh phát sinh do sự lơi lỏng quản lý thì người
đứng đầu ngành, địa phương đó chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh và
trước pháp luật.
Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp
và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Công
điện này, phấn đấu quyết liệt hơn, nỗ lực hơn, quyết tâm kiểm soát, dập dịch được
sớm nhất, đem lại cuộc sống “bình thường mới” cho nhân dân. Tùy tình hình dịch
bệnh, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng, chống
dịch phù hợp./.
Nơi nhận:
- TT. Tinh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Huyện,Thành ủy;
- BCĐ phòng chống dịch tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các CQTW trên địa bàn tỉnh;
- UBND huyện, thành phố;
- Báo NT, Đài PTTH tỉnh (đưa tin);
- Trung tâm KSBT;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam
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