
UBND TỈNH NINH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /SGTVT 
 

V/v trả lời ý kiến phản ánh của ông 

(bà) Phan Huy Quang. 

 

Ninh Thuận,  ngày             tháng  8   năm 2021 

 

                                 Kính gửi: Sở Thông tin và Truyền thông. 
 

Sở Giao thông vận tải nhận được Văn bản số 1938/STTTT-TTCNTTTT 

ngày 02/8/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc trả lời ý kiến phản 

ánh của ông (bà) Phan Huy Quang, với câu hỏi: "Đi sân bay Cam Ranh để về 

Hà Nội cần thủ tục gì? Phương tiện gì?".  

Sau khi nghiên cứu nội dung phản ánh và đối chiếu với các quy định 

hiện hành về phòng, chống dịch Covid-19 tại thời điểm phản ánh của ông 

(bà) Phan Huy Quang, Sở Giao thông vận tải có ý kiến trả lời như sau: 

Hiện nay, địa bàn thành phố Phan Rang – Tháp Chàm đang thực hiện Chỉ 

thị số 16/CT-UBND ngày 16/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về 

Triển khai đợt cao điểm phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận và Công văn số 3873/UBND-VXNV ngày 30/7/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Ninh Thuận về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 16/CT-UBND ngày 

16/7/2021 và bổ sung giải pháp phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, 

tại Khoản a, Mục 5 Chỉ thị số 16 quy định "Người dân ở tại nhà, chỉ ra ngoài 

trong trường hợp thật sự cần thiết như mua lương thực, thực phẩm, thuốc 

men, cấp cứu, khám chữa bệnh cấp thiết, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản 

xuất, cơ sở kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu." và "Dừng vận chuyển 

hành khách công cộng (trừ một số phương tiện được phép của cơ quan 

chuyên môn); … Dừng việc di chuyển từ vùng có dịch đến các địa phương 

khác…" 

Sở Giao thông vận tải đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thông báo 

đến ông (bà) Phan Huy Quang để biết, hiểu rõ các quy định hiện hành về phòng 

chống dịch của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện ./. 
 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên;  
- Lãnh đạo Sở  

- Lưu VT.   VQT  
  
  
  

 
Nguyễn Văn Vinh 
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