
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
_________ 

 

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
___________________________________       

Số:         /UBND-KTTH  Ninh Thuận, ngày       tháng 10 năm 2021 

V/v kiểm tra công tác 

phòng, chống dịch trong 

hoạt động vận tải 

 

 

 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Công an tỉnh; 

- Sở Giao thông vận tải; 

- UBND các huyện, thành phố.  

 

 Nhằm tăng cường kiểm soát chặt chẽ việc chấp hành quy định về phòng, 

chống dịch trong hoạt động vận tải, nhất là vận tải hàng hoá liên tỉnh, 

 Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải, chính 

quyền địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra các Đơn vị kinh doanh 

vận tải (doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh vận tải) liên tỉnh không đủ điều 

kiện bố trí lái xe cách ly tại chỗ, xử lý nghiêm đối với trường hợp không đủ điều 

kiện hoạt động (đã đình chỉ hoạt động, thu hồi giấy phép, không đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch) nhưng vẫn hoạt động trái quy định; báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh trước ngày 10/10/2021 để xem xét báo cáo Thường trực Tỉnh ủy. 

2. Giao Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp 

xã tăng cường kiểm tra thường xuyên, liên tục các Đơn vị kinh doanh vận tải trên 

địa bàn theo đúng nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 506/QĐ-UBND 

ngày 16/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh (ít nhất 03 ngày/lần); định kỳ hàng tuần 

báo cáo kết quả về Sở Giao thông vận tải để tổng hợp, theo dõi./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Thanh tra Sở GTVT; 

- VPUB: LĐ, VXNV, BTCDNC; 

- Lưu: VT, KTTH.  Nam 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Phan Tấn Cảnh 
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