ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 4603 /CĐ-UBND

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 9 năm 2021

CÔNG ĐIỆN
Về việc tiếp tục thực hiện bổ sung các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, đặc biệt trong thời gian nghỉ Lễ 2/9
Kính gửi:
- Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Sau một thời gian thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ đợt cao điểm phòng chống
dịch theo Công điện số 4168/CĐ-UBND ngày 13/8/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được kiểm soát tốt hơn. Ủy ban
nhân dân tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực của các lực lượng
tuyến đầu, sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp, sự vào cuộc của
cả hệ thống chính trị, đặc biệt là tinh thần đoàn kết, sự ủng hộ và tham gia của
toàn thể Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trong công tác phòng chống dịch
bệnh. Tuy nhiên, dịch bệnh có thể bùng phát trở lại bất cứ khi nào, ở bất cứ nơi
đâu, đặc biệt khi nước ta chuẩn bị bước vào kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9 (từ ngày
2/9 đến hết ngày 5/9/2021).
Thực hiện Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng
Chính phủ và Thông báo số 291-TB/TU ngày 31/8/2021 của Thường trực Tỉnh ủy;
để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới, nhất là trong kỳ nghỉ lễ 2/9 sắp tới,
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:
1. Các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể Nhân dân tiếp tục thực hiện
nghiêm, đầy đủ, chặt chẽ các biện pháp phòng, chống dịch theo nội dung Công
điện số 4168/CĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh.
Đồng thời áp dụng bổ sung các biện pháp sau đây trên phạm vi toàn tỉnh
trong 04 ngày Lễ (từ ngày 02/9/2021 đến hết ngày 05/9/2021), cụ thể:
- Yêu cầu mọi người dân không tập trung quá 02 người, ngoài phạm vi công
sở, trường học, bệnh viện;
- Tất cả các nhà hàng, quán ăn, quán nước, dịch vụ ăn uống tạm dừng tất
cả các hình thức hoạt động.
- Người dân hạn chế tối đa ra đường, các cửa hàng, cơ sở kinh doanh phải
đóng cửa từ 19h00 hôm trước đến 04h00 sáng hôm sau (trừ các cửa hàng xăng
dầu, các nhà thuốc; các trường hợp cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng,
chống dịch; phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí;lực lượng công nhân
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vệ sinh môi trường đô thị, xử lý sự cố về: điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng
kỹ thuật; các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu; phương tiện đưa đón lực
lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện vận chuyển vật tư phục
vụ sản xuất, hàng hóa xuất nhập khẩu).
2. Giao Công an tỉnh xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các lực lượng (nhất là
cảnh sát giao thông) tổ chức tuần tra, kiểm soát 24/24h các tuyến đường, xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm, tạm giữ hành chính trong trường hợp chống đối
người thi hành công vụ. Đối với các tổ chức, cá nhân cố tình vi phạm để dịch bệnh
lây lan gây hậu quả nghiêm trọng thì cơ quan chức năng khẩn trương tiến hành
điều tra, khởi tố vụ án hình sự nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm.
3. Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh
tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống
dịch; thông tin về các hình thức xử phạt liên quan nếu vi phạm; thường xuyên cập
nhật thông tin về dịch bệnh, các khuyến cáo của ngành y tế để người dân có đầy
đủ thông tin chính xác, ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang
mang trong Nhân dân. Đồng thời tăng cường đưa tin về các mô hình hay, cách làm
tốt, gương người tốt, việc tốt trong phòng, chống dịch để tạo sự lan tỏa các hành
động đẹp, nhân văn, tạo sự đồng thuận, đoàn kết, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh.
4. Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, theo chức năng,
nhiệm vụ được giao:
- Thường xuyên, liên tục tổ chức các đoàn kiểm tra, kiểm soát, trực tiếp
giám sát, kịp thời chỉ đạo xử lý đối với các vụ việc phát sinh xảy ra thuộc ngành,
lĩnh vực, địa bàn quản lý trong suốt các ngày nghỉ Lễ. Bên cạnh đó, bố trí, phân
công công chức, viên chức, người lao động trực trong ngày nghỉ để giải quyết
công việc, đặc biệt quan tâm giải quyết công việc quan trọng, cấp bách, phát sinh
nhất là trong phòng chống dịch, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cơ quan, đơn vị
và kịp thời giải quyết những vụ việc đột xuất trong ngày nghỉ lễ.
- Đối với các lực lượng tham gia chống dịch tổ chức ứng trực 24/24 để kịp
thời phát hiện, xử lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh.
5. UBND các huyện, thành phố:
- Chỉ đạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các lực lượng chức năng của địa
phương tăng cường tuần tra lưu động, kiểm tra, xử phạt các vi phạm quy định
phòng, chống dịch trong thời gian nghỉ Lễ (nhất là hành vi tập trung đông người,
không đeo khẩu trang nơi công cộng và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ vi
phạm quy định phòng, chống dịch).
- Duy trì hoạt động của các chốt kiểm dịch trên các tuyến quốc lộ vào tỉnh
để kiểm soát chặt chẽ người về từ các tỉnh, thành phố có dịch. Tăng cường trách
nhiệm Tổ giám sát Covid cộng đồng, gắn với đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý
thức tự giác chấp hành các quy định phòng, chống dịch của người dân; phát động
phong trào toàn dân tham gia bảo vệ “vùng xanh”; quản lý chặt chẽ người hoàn
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thành cách ly, điều trị về địa phương thực hiện cách ly, theo dõi y tế tại nhà theo
quy định.
- Tiếp tục đẩy nhanh việc rà soát, thực hiện hoàn thành công tác hỗ trợ
người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 trên địa
bàn. Kịp thời tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, an ninh, an toàn trật tự
xã hội để người dân tự giác, yên tâm tham gia hỗ trợ công tác phòng chống dịch
bệnh. Tuyệt đối không để đứt gãy chuỗi cung ứng an sinh, bảo đảm tiếp cận y tế từ
sớm, từ xa, từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ và thực hiện giám sát xã hội.
6. Các sở, ngành, địa phương tổ chức kiểm tra, kiểm soát, báo cáo về những
vấn đề nổi cộm, đột xuất phát sinh xảy ra thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý
(nếu có) và tổng hợp báo cáo tình hình chung 04 ngày nghỉ Lễ về Văn phòng Ủy
ban nhân dân tỉnh trước 14 giờ 00 ngày 05/9/2021. Giao Văn phòng UBND tỉnh
(Tổ trưởng các Tổ giúp việc của Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19
tỉnh) tổng hợp diễn biến tình hình dịch bệnh trong 04 ngày nghỉ Lễ, báo cáo Ủy
ban nhân dân tỉnh trong ngày 05/9/2021.
Đây là thời điểm then chốt, quyết định đến hiệu quả công tác phòng, chống
dịch; chỉ một hành động chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong lúc này sẽ ảnh hưởng
đến thành quả phòng, chống dịch của cả tỉnh trong thời gian qua, có thể phải kéo
dài thời gian giãn cách xã hội, ảnh hưởng đến kinh tế - xã hội, an ninh trật tự, sinh
kế, sức khỏe của người dân và cộng đồng. Sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy
định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng chống dịch;
đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân để bảo vệ sức
khỏe cho chính mình, gia đình và cộng đồng. Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các
ngành, các cấp, cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân trên địa bàn tỉnh
quyết tâm tổ chức triển khai thực hiện nghiêm Công điện này./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Bộ Y tế (b/c);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQVN tỉnh;
- Các Huyện, Thành ủy;
- Như phần kính gửi;
- Báo NT, Đài PTTH tỉnh (đưa tin);
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NNN

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam

