
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH NINH BÌNH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  
Số:            /UBND-VP4 Ninh Bình, ngày         tháng      năm 2021 

V/v hỗ trợ, tạo điều kiện lưu 

thông qua tỉnh đối với công dân, 

các đoàn công tác do các tỉnh, 

thành phố đề nghị 

 

 
          Kính gửi: 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Các Sở: Giao thông Vận tải, Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố. 

Hiện nay, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình nhận được nhiều văn bản của 

các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện cho các 

đoàn công tác, xe vận chuyển trang thiết bị phòng, chống dịch bệnh Covid-19, xe 

chở công dân hoàn thành cách ly, đi sân bay để xuất cảnh, đi chữa bệnh, đi về 

quê… lưu thông qua địa bàn tỉnh Ninh Bình. Trong đó, các tỉnh, thành phố đã yêu 

cầu những người tham gia chuyến đi phải thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, khai báo 

y tế, có kết quả xét nghiệm SARS-COV-2 âm tính do cơ quan có thẩm quyền cấp 

trong thời gian 72h còn hiệu lực; không dừng, đỗ dọc đường, tuân thủ nguyên tắc 

“2 điểm, 1 tuyến”… và chịu hoàn toàn trách nhiệm nếu để xảy ra vi phạm các quy 

định về phòng, chống dịch Covid-19. 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình giao các Sở, ngành: Công an tỉnh, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, Giao thông Vận tải, Y tế và UBND các huyện, thành phố chỉ 

đạo các lực lượng chức năng, các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 hỗ trợ, tạo 

điều kiện cho các đoàn công tác, xe vận chuyển trang thiết bị phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, xe chở công dân hoàn thành cách ly, đi sân bay để xuất cảnh, đi 

chữa bệnh, đi về quê… theo đề nghị của các tỉnh, thành phố lưu thông qua địa bàn 

tỉnh Ninh Bình được thuận lợi và đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 theo quy định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- Lưu: VT, VP4,6,9. 
    ĐVT_VP4_09.05. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 Nguyễn Cao Sơn 
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