ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP
Số:
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Tam Điệp, ngày 10 tháng 8 năm 2021

V/v phương án phân luồng kiểm tra, kiểm
soát y tế đối với người và phương tiện ra
vào thành phố

Kính gửi:
- Trưởng Công an thành phố;
- Trưởng Phòng Y tế thành phố;
- Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố;
- Chủ tịch UBND các phường, xã.
Thực hiện công văn số 562/UBND-VP4 ngày 09/8/2021 của UBND tỉnh về
phương án phân luồng kiểm tra, kiểm soát y tế đối với người và phương tiện vào
tỉnh Ninh Bình và phân luồng hoạt động vận tải hàng hóa trong đô thị thành phố
Ninh Bình để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Để hạn chế tình trạng ùn tắc giao
thông tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19, đảm bảo hoạt động vận chuyển,
lưu thông, phân phối hàng hóa đồng thời kiểm soát chặt chẽ công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19, UBND thành phố yêu cầu Trưởng Công an, Trưởng phòng Y
tế, Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố và Chủ tịch UBND các phường, xã triển
khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Phương án phân luồng kiểm tra, kiểm soát y tế đối với người và phương
tiện từ các tỉnh khác ra, vào Tam Điệp:
a) Đối với chốt liên ngành kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh
tại Dốc Xây thực hiện theo các nội dung tại Công văn số 562/UBND- VP4, ngày
09/8/2021 của UBND tỉnh.
b) Đối với 2 chốt kiểm dịch của thành phố đặt tại hầm Tam Điệp xã Quang
Sơn và đường Thiên Lý phường Nam Sơn:
- Thực hiện kiểm soát chặt chẽ, nghiêm túc người và các phương tiện có nhu
cầu vào thành phố, nhất là kiểm soát việc dừng, rẽ của các phương tiện xe ô tô tải
có trọng tải trên 5 tấn, máy kéo, rơ moóc hoặc sơ mi rơ moóc, các loại xe, máy
chuyên dùng đi qua địa bàn; không để lọt người từ các địa phương có dịch, bị
phong tỏa về mà chính quyền cơ sở, chính quyền địa phương không biết, không
nắm được.
- Giao Công an thành phố chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế
thành phố và UBND các phường, xã hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện
của các chốt do thành phố thành lập.
2. Thời gian thực hiện các phương án phân luồng nêu trên: Kể từ 0h00’
ngày 11/8/2021 cho đến khi có thông báo mới.
3. Giao Công an phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố và UBND
các phường, xã và các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ

chức triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo về UBND thành phố (qua
Phòng Y tế) theo quy định.
( Gửi kèm văn bản số 562/UBND- VP4, ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh)./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực thành ủy;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND thành phố;
- BCĐ phòng, chống dịch của thành phố;
- Lưu: VT, YT.
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