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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5827 /KH-UBND

Ninh Thuận, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾ HOẠCH
Tổ chức tiếp nhận, quản lý, cách ly công dân Ninh Thuận từ thành phố
Hồ Chí Minh về địa phương trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Căn cứ Công văn số 3216/BTL-TM ngày 23/10/2021 của Bộ Tư lệnh thành
phố Hồ Chí Minh về việc thông báo thời gian tổ chức đưa người dân có nhu cầu về
quê hương; Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tổ chức tiếp
nhận, quản lý, cách ly công dân Ninh Thuận từ thành phố Hồ Chí Minh về địa
phương trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
Tổ chức tiếp nhận, quản lý, cách ly và thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 đối với công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh đảm bảo an
toàn, chu đáo, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy
định.
2. Yêu cầu:
Phối hợp chặt chẽ, phân công trách nhiệm cụ thể giữa các Sở, ngành, địa
phương và đơn vị liên quan trong việc tổ chức tiếp nhận, quản lý, cách ly và thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với công dân từ thành phố Hồ
Chí Minh trở về tỉnh đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để phát sinh lây nhiễm
trong quá trình tiếp nhận, quản lý, cách ly tập trung/cách ly, theo dõi sức khỏe tại
nhà, nơi lưu trú.
II. NỘI DUNG
Tổ chức tiếp nhận, rà soát, phân loại từng trường hợp công dân từ thành phố
Hồ Chí Minh trở về tỉnh (khoảng 116 người) để thực hiện các giải pháp, biện pháp
hành chính đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 trong các cấp độ theo
Quy định tạm thời các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 1 (ban hành kèm theo Quyết
định số 2013/QĐ-UBND ngày 20/10/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh).
III. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN
1. Thời gian tiếp nhận dự kiến: Từ 14h00 ngày 27/10/2021 (Thời gian
xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh: Dự kiến khoảng 09h00 ngày 27/10/2021).
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2. Địa điểm tiếp nhận: Tại Sân vận động tỉnh Ninh Thuận (đường 21/8,
phường Phước Mỹ, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
- Chủ trì liên hệ, kết nối với Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan
liên quan nhận danh sách công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh; gửi Sở Y
tế (đồng thời gửi UBND các huyện, thành phố) rà soát, phân loại từng trường hợp
để thực hiện các giải pháp, biện pháp hành chính đảm bảo an toàn phòng, chống
dịch Covid-19;
- Chỉ huy, điều hành tiếp nhận cách ly y tế đối với các trường hợp thuộc đối
tượng cách ly tập trung đảm bảo phù hợp, tăng mức độ giãn cách trong các khu
cách ly, cũng như các điều kiện cần thiết khác trong khu cách ly đáp ứng yêu cầu
công tác phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Tỉnh thời gian qua;
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND
các huyện, thành phố thống nhất phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể của các cơ
quan, đơn vị trong suốt quá trình tổ chức tiếp nhận công dân từ thành phố Hồ Chí
Minh trở về tỉnh: Từ khi bố trí lực lượng, phương tiện tham gia dẫn đường từ nơi
tiếp giáp tỉnh Bình Thuận về đến Sân vận động tỉnh; thực hiện các thủ tục, biện
pháp phòng chống dịch,…. đến khi đưa công dân về khu cách ly tập trung/cách ly,
theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú đảm bảo an toàn, chu đáo, hiệu quả, đáp ứng
yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19; báo cáo UBND tỉnh trước 11h30
ngày 26/10/2021.
2. Sở Y tế:
- Căn cứ danh sách do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cung cấp, Sở Y tế tổ chức rà
soát, phân loại từng trường hợp để thực hiện các giải pháp, biện pháp hành chính
đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19; trong đó xác định, phân loại các
trường hợp cụ thể: Cách ly tập trung tại các cơ sở do nhà nước quản lý/cách ly tập
trung theo nhu cầu có trả phí; cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú,…; gửi
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh trước 8h00 ngày 26/10/2021 để xây dựng phương án,
phân công nhiệm vụ cho các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện;
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan chuẩn
bị đầy đủ lực lượng, vật tư, trang thiết bị y tế cho các lực lượng tham gia, cũng như
triển khai thực hiện các biện pháp, giải pháp đảm bảo công tác phòng, chống dịch
Covid-19 trong suốt quá trình tiếp nhận công dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về
tỉnh;
- Chỉ đạo bộ phận y tế tại các khu vực cách ly phối hợp với Sở Giao thông
vận tải phun thuốc khử trùng các phương tiện trước và sau vận chuyển; sẵn sàng 01
xe cứu thương và phương án cách ly, điều trị các trường hợp nghi nhiễm và dương
tính với SARS-CoV-2.
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3. Công an tỉnh tổ chức lực lượng, phương tiện (tối thiểu 02 xe Cảnh sát
giao thông) tham gia dẫn đường từ nơi tiếp giáp tỉnh Bình Thuận về đến Sân vận
động tỉnh và bảo đảm an ninh trật tự đến khi hoàn thành công tác tiếp nhận công
dân từ thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh.
4. Sở Giao Thông vận tải:
- Chủ trì, phối hợp với các địa phương và đơn vị liên quan tổ chức huy động
phương tiện vận tải phục vụ việc tiếp nhận, đưa công dân từ Sân vận động tỉnh về
khu cách ly tập trung/cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, cơ sở lưu trú,… đảm bảo
đầy đủ, kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy
định (mỗi xe không quá 50% số ghế,…);
- Phối hợp với Sở Y tế tổ chức hướng dẫn các chủ phương tiện thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định trong suốt quá
trình đưa công dân từ Sân vận động tỉnh về khu cách ly tập trung/cách ly, theo dõi
sức khỏe tại nhà, cơ sở lưu trú,...
5. UBND các huyện, thành phố:
- UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm triển khai lực lượng (Công an,
Dân quân tự vệ, Đoàn thanh niên,…) bảo đảm an ninh trật tự, sắp xếp bố trí, điều
hành phương tiện vận chuyển tại khu vực tiếp nhận, bàn giao (Sân vận động tỉnh).
Thời gian hoàn thành trước 13h30 ngày 27/10/2021;
- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
(Ban Điều hành các Khu cách ly tập trung tỉnh) và cơ quan liên quan tổ chức tiếp
nhận bàn giao, vận chuyển công dân có hộ khẩu tại địa phương mình về thực hiện
cách ly tập trung/cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú theo quy định. Tổ
chức giám sát y tế chặt chẽ công dân cách ly tại nơi lưu trú và thực hiện nghiêm
các quy định phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. Tuyên truyền, vận động
nhân dân trên địa bàn chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19, đồng
thời tạo mọi điều kiện tốt nhất để bộ phận tiếp nhận, vận chuyển công dân đến các
khu cách ly y tế tập trung an toàn.
Đây là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn
vị liên quan khẩn trương triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ trên./.
Nơi nhận:
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMT TQVN tỉnh;
- Các Ban của Tỉnh ủy;
- Tỉnh đoàn;
- Các thành viên BCĐ PCD Covid-19 tỉnh;
- Các đơn vị tại Mục IV;
- Các Sở: TT&TT, VH-TT&DL;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Đài PT&TH tỉnh; Báo Ninh Thuận;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT. QMT

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lê Huyền
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