
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /UBND-VXNV 

V/v thực hiện phòng, 

chống dịch Covid-19 đối 

với người nhập cảnh. 

                 Ninh Thuận, ngày       tháng  3 năm 2022 

 
 

    Kính gửi:   

        - Các sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

        - Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh; 

        - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Ngày 15/3/2022, Bộ Y tế ban hành Công văn số 1265/BYT-DP ngày 

15/3/2022 về việc phòng, chống dịch Covid-19 đối với người nhập cảnh; 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả quy định trên, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu 

cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện phòng, chống dịch Covid-

19 đối với người nhập cảnh đến/về tỉnh Ninh Thuận, như sau: 

1. Người nhập cảnh đến/về tỉnh Ninh Thuận thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 theo nội dung yêu cầu tại Công văn số 1265/BYT-DP ngày 

15/3/2022 của Bộ Y tế. 

2. Các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đưa người nhập cảnh đến/về 

tỉnh Ninh Thuận có trách nhiệm hướng dẫn, hỗ trợ người nhập cảnh khai báo y tế 

và phối hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy định.  

Thống nhất dừng thực hiện các thủ tục theo Hướng dẫn số 4336/HD-BCĐ 

ngày 03/12/2020 của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Ninh Thuận về 

thủ tục nhập cảnh, tiếp nhận, đưa đón, cách ly các chuyên gia nước ngoài vào làm 

việc tại tỉnh Ninh Thuận và Công văn số 90/UBND-VXNV ngày 08/01/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về việc kiểm soát, phòng chống dịch Covid-19 đối với người 

nhập cảnh. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Bộ 

Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển 

khai công tác giám sát, kiểm soát dịch trên các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý 

và địa bàn phụ trách, đảm bảo giảm nguy cơ lây nhiễm cho người đi cùng người 

nhập cảnh và cộng đồng. 

4. Sở Y tế tổ chức phối hợp, hỗ trợ các địa phương lấy mẫu xét nghiệm và xử 

lý kịp thời khi có phát sinh dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:                            KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                                    PHÓ CHỦ TỊCH 
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c);   
- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- BCĐ phòng chống dịch;   

- VPUB: LĐ, CV;        
- Lưu: VT, VXNV.   NNN 

       

         Nguyễn Long Biên 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-03-23T08:58:41+0700
	HÀ NỘI
	Nguyễn Long Biên<longbien@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-03-23T09:09:16+0700


		2022-03-23T09:09:34+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-03-23T09:10:04+0700




