
UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /KH-UBND Lạng Sơn, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH  
Tiếp nhận và cách ly công dân từ các tỉnh có dịch trở về 

    địa phương để chủ động phòng, chống dịch COVID-19  

           

Thực hiện Kết luận số 350-KL/TU ngày 30/5/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về công tác phòng, chống COVID-19 trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh xây 

dựng Kế hoạch tiếp nhận và cách ly công dân từ các tỉnh có dịch trở về địa 

phương để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức khám sàng lọc, phân loại, cách ly tập trung đối với công dân từ 

các tỉnh có dịch trở về địa phương theo quy định của Bộ Y tế; phát hiện sớm 

trường hợp nghi nhiễm COVID-19 để xử lý kịp thời; không để dịch lây lan, hạn 

chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong. 

2. Yêu cầu 

- Chủ động, tích cực chuẩn bị mọi điều kiện với khả năng cao nhất về nhân 

lực, phương tiện, cơ sở vật chất sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyển, quản lý công dân 

từ tỉnh có dịch trở về địa phương bảo đảm nhanh, gọn, chặt chẽ, an toàn. 

- Hạn chế tối đa khả năng dịch bệnh lây lan ra các lực lượng trực tiếp 

tham gia làm nhiệm vụ và cộng đồng dân cư. 

- Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối khu vực cách ly được thành lập. 

- Phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong việc thực hiện 

nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển, cách ly công dân. 

- Bảo đảm các điều kiện về công tác hậu cần (ăn, ở, sinh hoạt,…) cho 

công dân tại khu cách ly. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức tiếp nhận, vận chuyển công dân từ các tỉnh có dịch về khu cách 

ly tại các huyện, thành phố. 

2. Tổ chức tiếp nhận, khám sàng lọc, phân loại các hình thức cách ly cho 

phù hợp, hướng dẫn nội quy, quy định tại các khu vực cách ly. 

3. Quản lý chặt chẽ công dân trong khu vực cách ly theo quy định của 

công tác phòng, chống dịch. 

4. Bảo đảm công tác hậu cần cho công dân tại khu cách ly. 

5. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu cách ly. 
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III. ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN CÁCH LY 

Thực hiện theo phương châm “Bốn tại chỗ”; các huyện, thành phố chủ 

động phương án bố trí các khu cách ly tập trung tại huyện, thành phố, nếu hết 

chỗ bố trí cách ly tập trung tại huyện thì tổ chức cách ly tập trung theo đơn vị xã, 

hoặc cụm xã; tận dụng cơ sở vật chất sẵn có như trường học, nhà văn hóa xã... 

làm khu cách ly tập trung, kết hợp với huy động nguồn lực xã hội, gia đình trong 

tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

VI. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN VÀ CÁCH LY 

1. Thời gian, địa điểm tiếp nhận và cách ly 

- Thời gian tiếp nhận: tùy thuộc vào kế hoạch bàn giao của các tỉnh có 

dịch, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh thông báo cụ thể thời gian 

cho các huyện, thành phố để đón, tiếp nhận công dân về địa bàn. 

- Địa điểm tiếp nhận trực tiếp tại các tỉnh có dịch hoặc tại địa điểm giáp 

danh giữa tỉnh có dịch với tỉnh Lạng Sơn (Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh có thông báo cụ thể sau). 

- Thành phần đi tiếp nhận tại tỉnh bàn giao công dân: 

+ Đại diện Sở  Y tế (chủ trì); 

+ Đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

+ Đại diện Công an tỉnh. 

- Thành phần tiếp nhận tại các huyện, thành phố trong tỉnh. 

+ Đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện; 

+ Đại diện cán bộ Y tế; 

+ Đại diện Công an huyện, thành phố. 

(Lưu ý: khi bàn giao công dân trở về từ vùng dịch cho các huyện, thành 

phố phải có biên bản cụ thể về số lượng công dân, địa chỉ cư trú, địa chỉ nơi lao 

động; kết quả xét nghiệm Covid-19,…). 

- Địa điểm cách ly tập trung: công dân của huyện, thành phố nào thì đưa 

về cách ly tập trung tại huyện, thành phố đó. 

2. Phương án vận chuyển 

- Trong trường hợp công dân về từng đợt: Sở Giao thông vận tải bảo đảm 

xe ô tô để chở (xe 7 chỗ, 16 chỗ, 29 chỗ…) tùy theo số lượng công dân, vận 

chuyển từng chuyến về địa điểm cách ly tại các huyện, thành phố. 

- Xe ô tô vận chuyển xong chuyến nào phải khử trùng cả trong và ngoài 

xe do nhân viên y tế của Trung tâm Y tế tại các huyện, thành phố có trách nhiệm 

thực hiện theo quy định của Bộ Y tế. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 
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- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch tiếp nhận công dân Lạng Sơn 

từ các tỉnh có dịch về địa phương.  

- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin từ các tỉnh có dịch để phối hợp với Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, UBND 

các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan tổ chức tiếp nhận, vận chuyển, 

công dân Lạng Sơn từ các tỉnh có dịch về bàn giao cho các huyện, thành phố.  

- Tổ chức khám sàng lọc bằng hình thức test nhanh kháng nguyên vi rút 

Sars-CoV-2 ngay khi tiếp nhận công dân Lạng Sơn trở về từ vùng dịch theo quy 

định của Bộ Y tế. 

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải sắp xếp, bố trí xe trở công dân về 

bàn giao tại cấp huyện theo nguyên tắc công dân ở những huyện thuận lợi về địa 

lý, giao thông thì bố trí chung 01 xe. Tổ chức phun hoá chất tiêu độc khử trùng 

các phương tiện sau khi trở về từ vùng dịch. 

- Chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc:  

+ Thực hiện công tác khám sàng lọc, phân loại các hình thức cách ly theo 

quy định của Bộ Y tế, quản lý, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm, phun hóa chất tiêu 

độc khử trùng tại khu cách ly và phương tiện vận chuyển; kiểm tra công tác vệ 

sinh phòng dịch, xử lý rác thải y tế; 

+ Bảo đảm thuốc, hóa chất, vật tư, thường trực cấp cứu, xử lý các bệnh 

thông thường. Đối với người trong khu cách ly tập trung có bệnh cần điều trị thì 

chuyển người bệnh đến cơ sở y tế trên địa bàn để điều trị; 

+ Khi công dân hết thời gian cách ly, bàn giao giấy sức khỏe cho chính 

quyền địa phương để tiếp tục theo dõi, quản lý. 

2. Sở Giao thông vận tải 

- Bố trí xe ô tô tiếp nhận công dân từ các tỉnh có dịch về địa phương. 

- Thực hiện phân luồng giao thông, phối hợp với các lực lượng liên quan 

kiểm tra người tham gia giao thông và phương tiện vận chuyển bảo đảm theo 

quy định phòng, chống dịch COVID-19. 

3. Công an tỉnh 

- Nắm tình hình dịch bệnh, xử lý kiên quyết và ngăn chặn kịp thời các 

trường hợp thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh. 

- Cử cán bộ tham gia Tổ tiếp nhận công dân tại các tỉnh có dịch bàn giao. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, cưỡng chế đối với các trường hợp 

không hợp tác, không chấp hành việc cách ly, kiểm tra sức khỏe phòng, chống 

dịch theo quy định của pháp luật. 

- Có kế hoạch bảo đảm phục vụ công tác an ninh trật tự, an toàn và phòng 

chống cháy nổ, cứu hộ tại khu cách ly. 

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố cử cán bộ chiến sĩ thực hiện 

nhiệm vụ theo kế hoạch: tham gia tiếp nhận công dân khi tổ công tác của tỉnh 
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bàn giao và thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 phân công.  

4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

Chủ động phối hợp với các tỉnh có dịch để nắm bắt tình hình, số lượng 

người lao động có nhu cầu trở về địa phương để phối hợp với Sở Y tế có phương 

án đón về và cách ly phòng, chống dịch COVID-19.  

Cử cán bộ tham gia Tổ tiếp nhận công dân tại các tỉnh có dịch bàn giao. 

5. Sở Tài chính 

Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí và hướng dẫn sử dụng kinh phí để 

bảo đảm hoạt động tiếp nhận công dân trở về từ các tỉnh có dịch phải cách ly 

phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

6. UBND các huyện, thành phố 

- Cử Tổ tiếp nhận công dân về từ vùng dịch khi được thông báo của Sở 

Y tế. 

- Chỉ đạo cơ quan y tế của huyện, thành phố thực hiện khám, phân loại 

các trường hợp công dân từ vùng có dịch về và quyết định các hình thức cách ly 

theo quy định của Bộ Y tế. 

- Khẩn trương xây dựng các phương án để tổ chức các khu cách ly tại 

huyện, thành phố và cấp xã đủ cách ly cho công dân của địa bàn quản lý. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc cách ly tại gia đình sau khi hết thời 

gian cách ly tập trung. 

UBND tỉnh yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương triển khai thực 

hiện nhiệm vụ trên./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bí thư, Phó Bí thư Tỉnh ủy;     

- Lãnh đạo HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các CQ BCĐ theo QĐ số 1023/QĐ-UBND; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Huyện ủy, Thành ủy; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CV, ĐV trực thuộc;  

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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