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QUYẾT ĐỊNH
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định tạm thời tổ chức hoạt động vận tải
hàng hóa đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết định
số 664/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
__________________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính
quyền địa phương ngày 21/11/2019;
Căn cứ Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban
hành Quy định tạm thời "Thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19";
Căn cứ Quyết định số 1812/QĐ-BGTVT ngày 16/10/2021 của Bộ trưởng
Bộ Giao thông vận tải ban hành Hướng dẫn tạm thời về tổ chức hoạt động vận
tải hành khách của 5 lĩnh vực (đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng
hải, hàng không) đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
COVID-19;
Căn cứ Kế hoạch số 6744/KH-UBND ngày 11/12/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của
Chính phủ về các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, từ ngày 16/12/2021;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại Tờ trình số
3190/TTr-SGTVT ngày 14/12/2021.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung Quy định tạm thời tổ chức hoạt
động vận tải hàng hóa đường bộ đảm bảo thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận ban hành kèm theo Quyết
định số 664/QĐ-UBND ngày 24/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh, như sau:
1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Mục II Phần 2:
“- Vận tải trong khu vực Cấp 1 và Cấp 2: Hoạt động vận tải bình thường.
- Vận tải đến các khu vực có nguy cơ cao hơn (Cấp 3, cấp 4) và ngược lại:
hoạt động như Khoản 2, Mục II, Phần 2 của Quy định này.

Lái xe, người đi trên xe hoặc nhân viên xếp, dỡ hàng hóa theo xe: Đã được
tiêm đủ 02 liều vắc xin phòng Covid-19, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất
14 ngày, hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng (có giấy ra viện/giấy xác
nhận khỏi bệnh COVID-19); phải tuân thủ “Thông điệp 5K”; khai báo y tế theo quy
định của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo
quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh và hướng dẫn của ngành Y tế.
Đơn vị kinh doanh vận tải tự tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 ngẫu nhiên cho
người của đơn vị mình có nguy cơ lây nhiễm cao”.
2. Sửa đổi Điểm b, Khoản 2 Mục II Phần 2:
a) Sửa đổi nội dung ở Gạch đầu dòng thứ nhất:
“- Đã tiêm đủ 02 liều vắc xin khi hoạt động ở tất cả các khu vực có nguy cơ từ
cấp 1 đến cấp 4, trong đó liều cuối cùng đã được tiêm ít nhất 14 ngày (thẻ xanh trên
Sổ Sức khoẻ điện tử/PC-COVID hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vắc xin của cơ
quan có thẩm quyền cấp), hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 trong vòng 6 tháng (có
giấy ra viện/giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-19).”
b) Sửa đổi nội dung ở Gạch đầu dòng thứ hai:
“- Xét nghiệm y tế:
+ Xét nghiệm SARS-CoV-2 (bằng PCR hoặc test kháng nguyên nhanh) khi có
triệu chứng ho, sốt, khó thở hoặc có yếu tố dịch tễ liên quan.
+ Đối với lái xe, phụ xe, người đi trên xe xét nghiệm: Khi có yêu cầu điều
tra dịch tễ; hoạt động ở các khu vực cùng cấp 3 hoặc ở khu vực cấp 3 đến khu
vực có cấp thấp hơn thì xét nghiệm 01 lần/tuần; hoạt động ở các khu vực cùng
cấp 4 hoặc từ khu vực cấp 4 đến khu vực có cấp thấp hơn thì xét nghiệm SARSCoV-2 có kết quả âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi nhận kết quả xét nghiệm.”
Điều 2. Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ký ban hành. Các nội dung
khác không thay đổi thực hiện theo Quyết định số 664/QĐ-UBND ngày 24/10/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các
cơ quan ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các
huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành
Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Báo, Đài PTTH tỉnh;
- Công Thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐ, VXNV, BTCDNC;
- Lưu: VT, KTTH Nam
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