
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH BÌNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VP6 
V/v thực hiện một số biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 

Ninh Bình, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

 

 

 

                              Kính gửi: 

         - Công an tỉnh; 

         - Các Sở: Giao thông vận tải, Y tế; 

         - UBND các huyện, thành phố.  

 

 

Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 tại một số tỉnh, thành phố đang 

diễn biến rất phức tạp; để kịp thời ngăn chặn, phòng chống nguy cơ lây nhiễm 

dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh chỉ đạo:  

1. Tạm dừng hoạt động vận tải hành khách bằng ôtô (xe hợp đồng, xe du 

lịch, xe taxi, xe chạy tuyến cố định) từ tỉnh Ninh Bình đi/đến các vùng có dịch 

và ngược lại, đặc biệt là các tuyến vận tải hành khách đường dài đến các địa 

phương đang có dịch (Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Bình 

Phước, Lâm Đồng, Phú Yên, An Giang, Tiền Giang, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng 

Tháp, Đà Nẵng, Hà Tĩnh, Nghệ An, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh). Giao Sở 

Y tế cập nhật danh sách các địa phương có dịch Covid - 19 trong cộng đồng 

trên Website “soyte.ninhbinh.gov.vn” và thông báo cho các cơ quan, đơn vị 

liên quan, UBND các huyện, thành phố.  

Thời gian thực hiện: Từ 0 giờ 00 phút ngày 07/7/2021 đến khi có thông 

báo mới. 

Đối với vận tải hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh Ninh Bình và địa 

phương liên quan. 

2. Xe hợp đồng đưa đón công nhân, chuyên gia làm việc tại các khu, cụm 

công nghiệp trên địa bàn tỉnh phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định và theo hướng dẫn của các 

ngành chức năng. 

3. Yêu cầu Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành 

phố chỉ đạo quản lý chặt di biến động dân cư, những người lái xe đường dài 

trên địa bàn. 



 
 

 

Giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, 

UBND các huyện, thành phố và các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát tại các chốt giao thông ra vào tỉnh, đồng thời triển khai thực hiện nghiêm 

túc, hiệu quả nội dung văn bản này. Báo cáo kết quả thực hiện về UBND tỉnh 

theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 
- Thành viên BCĐ PC dịch Covid-19 tỉnh; 
- Các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc TU; 
- Các VP, Cổng TTĐT tỉnh; 
- Lưu: VT, VP 6. 
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Quang Thìn    
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