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KẾ HOẠCH  

Hỗ trợ đưa công dân của tỉnh Đắk Lắk từ các vùng dịch có nguyện vọng về 

địa phương do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 4777/VPCP-

QHĐP ngày 15/7/2021 về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 

tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam; 

Nhằm hỗ trợ công dân tỉnh Đắk Lắk tạm trú tại các vùng dịch của các 

tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước, hiện đang gặp khó khăn do dịch bệnh 

COVID-19 và có nhu cầu cấp thiết trở về tỉnh Đắk Lắk, Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 tỉnh Đắk Lắk ban hành Kế hoạch hỗ trợ đưa các công 

dân trở về với những nội dung chính như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tiếp nhận công dân tỉnh Đắk Lắk hiện đang gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 tại các vùng dịch của các tỉnh, thành phố bạn có nhu cầu cấp thiết trở 

về Đắk Lắk.  

2. Yêu cầu 

- Chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt từ vận chuyển, tiếp nhận, cách ly, 

xét nghiệm với khả năng cao nhất; điều hành kịp thời, thống nhất, bảo đảm an 

toàn phòng chống dịch bệnh. 

- Không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly; không để 

lây nhiễm đối với cán bộ, chiến sỹ, lực lượng y tế và các lực lượng trực tiếp 

tham gia làm nhiệm vụ và cộng đồng dân cư. 

- Đảm bảo an ninh, an toàn và các điều kiện hậu cần phục vụ tại khu cách 

ly tập trung. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ HÌNH THỨC ĐĂNG KÝ 

 1. Đối tượng 

Các công dân của tỉnh đang tạm trú ở vùng dịch của các tỉnh, thành phố 

trên địa bàn cả nước, không thuộc đối tượng F0, gặp khó khăn do thực hiện giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg và có nguyện vọng trở về địa phương, 

gồm các nhóm sắp xếp theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Nhóm 1: Người già, trẻ em; Phụ nữ mang thai; Phụ nữ đang nuôi con 

nhỏ dưới 36 tháng tuổi; Người đi khám, chữa bệnh, người thăm thân nhân, công 

tác chưa trở về được; lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; lao động là thân 

nhân của người có công với cách mạng; lao động đang hưởng chính sách bảo trợ 

xã hội hằng tháng. 
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- Nhóm 2: Lao động tự do; Người lao động bị mất việc làm.  

- Nhóm 3: Học sinh, sinh viên; các đối tượng khác. 

2. Hình thức đăng ký 

- Đăng k  tại mục  Đăng k  hỗ trợ đưa công dân từ các vùng dịch trở về 

địa phương  ở những địa chỉ sau: Cổng thông tin điện t  của Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội (địa chỉ: https://sldtbxh.daklak.gov.vn); Cổng giao tiếp 

công dân (địa chỉ: http://tuongtaccongdan.daklak.gov.vn  hoặc  ng dụng Đắk 

Lắk trực tuyến. 

- Công dân tạm trú tại các vùng dịch cung cấp thông tin cho người thân để 

đăng k  qua UBND xã, phường, thị trấn tại nơi công dân đăng k  hộ khẩu 

thường trú. 

- Đăng k  tại các địa chỉ theo hướng dẫn của các cơ quan chức năng vùng 

dịch (tỉnh, thành phố bạn . 

(Trong trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình đăng k  đề 

nghị liên hệ các cán bộ của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, gồm: Ông 

Nguyễn Chiến Thắng – SĐT: 0983232594; ông Nguyễn Hoàng Thanh Phúc –

SĐT: 0389962746; ông Nguyễn Tấn Huy – SĐT: 0938595098; ông Nguyễn 

Trọng Hiếu – SĐT: 0918276177 . 

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC TIẾP NHẬN 

Công tác hỗ trợ tiếp nhận và đưa công dân trở về tỉnh Đắk Lắk phụ thuộc 

vào hai điều kiện sau: Số lượng công dân có nhu cầu trở về; được sự thống nhất 

của các cơ quan chức năng ở vùng dịch (các tỉnh, thành phố  nơi công dân tỉnh 

Đắk Lắk đang tạm trú. Sau khi đáp ứng hai điều kiện trên, việc tổ chức đưa công 

dân về sẽ thực hiện theo từng đợt, gồm:  

1. Đợt 1: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 25 đến ngày 30 tháng 7 

năm 2021, tổ chức đưa các công dân thuộc đối tượng ưu tiên nhóm 1 về, với số 

lượng tiếp nhận khoảng 500 người. 

2. Các đợt sau: Căn cứ tình hình dịch bệnh và các biện pháp thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại các 

vùng dịch; dựa trên số lượng công dân đăng k  trở về sau khi được thẩm duyệt 

của UBND các huyện, thị xã, thành phố và khả năng tiếp nhận của các khu/địa 

điểm cách ly trên địa bàn tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh sắp xếp và thông báo lịch trình cụ thể tổ 

chức các đợt tiếp nhận, đưa công dân trở về. 

IV. TIẾP NHẬN VÀ CÁCH LY 

- Tại các vùng dịch: Sau khi thống nhất với các cơ quan chức năng ở vùng 

dịch (tỉnh, thành phố , Sở Lao động – Thương binh và Xã hội sẽ thông báo đến 

công dân thời gian, địa điểm chính thức. 

- Sau khi công dân về tỉnh sẽ được đưa về khu cách tập trung của cấp 

huyện hoặc các địa điểm cách ly có thu phí và thực hiện cách ly 14 ngày. 

 

 

http://www.sldtbxh.daklak.gov.vn/
http://tuongtaccongdan.daklak.gov.vn/
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V. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Thành lập Tổ thường trực hỗ trợ đưa công dân tỉnh Đắk Lắk về 

Thành phần: Đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm Tổ 

trưởng, đại diện Sở Y tế làm Tổ phó, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm 

Tổ phó; các tổ viên gồm: đại diện các Sở, ngành: Sở Giao thông vận tải, Sở Tài 

chính, Sở Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh.  

Nhiệm vụ: Tổ thường trực có trách nhiệm liên hệ với các tỉnh, thành phố 

có vùng dịch và đề nghị hỗ trợ từ Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các 

tỉnh, thành phố để thống nhất nội dung liên quan đến việc tiếp nhận, vận chuyển 

công dân của tỉnh; tham mưu kịp thời Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 của tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ. 

2. Tổ chức vận chuyển công dân 

- C  Đoàn công tác hỗ trợ vận chuyển, đưa công dân về: Thành phần gồm 

công chức, viên chức của Sở Y tế, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, Công an 

tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận tải. 

 - Số lượng người ngồi trên mỗi xe vận chuyển không quá 50% số ghế trên 

xe. Xe phải di chuyển liên tục, không dừng lại dọc đường (trừ trường hợp bất 

khả kháng thì thông tin, báo ngay cho cấp có thẩm quyền giải quyết ; đi thẳng 

đến các khu cách ly của huyện, thị xã, thành phố hoặc các điểm cách ly dịch vụ 

có thu phí. Các cá nhân phải tuân thủ các điều kiện phòng chống dịch bệnh 

COVID-19 trong suốt quá trình vận chuyển theo hướng dẫn của ngành y tế. 

3. Công tác giám sát y tế trong quá trình tiếp nhận, vận chuyển 

- Triển khai xét nghiệm cho công dân trước khi đưa về địa phương. Đối 

với những trường hợp xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính với SARS-COV-

2 hoặc nghi ngờ thì phải tiến hành xét nghiệm PCR theo quy định của Bộ Y tế.  

- Thực hiện tiếp nhận, phân loại, kiểm tra, theo dõi sức khoẻ công dân; 

thực hiện kh  khuẩn phương tiện vận chuyển theo đúng quy định. 

- Đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch bệnh trong suốt quá trình tiếp 

nhận, vận chuyển về địa điểm cách ly.  

4. Công tác truyền thông  

- Phối hợp với cơ quan truyền thông tại các tỉnh, thành có vùng dịch 

thông báo kịp thời cho các công dân của tỉnh trên địa bàn biết, chủ động đăng k  

trở về. 

- Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường 

công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo cho người dân hiểu rõ về chủ trương, 

kế hoạch của tỉnh về hỗ trợ người dân Đắk Lắk đang tạm trú tại các vùng dịch 

của các tỉnh, thành có nguyện vọng về lại Đắk Lắk. 

5. Công tác hậu cần 

- Bố trí đầy đủ phương tiện vận chuyển bằng đường bộ (xe ô tô  để đưa 

công dân tỉnh Đắk Lắk tạm trú tại các vùng dịch có nhu cầu trở về, đảm bảo 

khoảng cách an toàn trong quá trình di chuyển. 

- Đảm bảo chế độ và các điều kiện an toàn phòng chống COVID-19 
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(phương tiện phòng hộ, kh  khuẩn…  cho cán bộ, công chức, viên chức, người 

dân và phương tiện tham gia hỗ trợ đưa công dân của tỉnh Đắk Lắk trở về. 

- Đảm bảo các điều kiện về ăn, ở, sinh hoạt cho công dân tại các khu cách 

ly tập trung. 

- Phối hợp, hỗ trợ đưa công dân đến các địa điểm cách ly dịch vụ có thu 

phí theo nhu cầu. 

- Thực hiện các điều kiện hậu cần khác có liên quan. 

VI. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Chi phí vận chuyển: Do đơn vị kinh doanh vận tải tài trợ. 

- Các chi phí khác (ngoài chi phí vận chuyển đã được đơn vị tài trợ : được 

chi từ ngân sách tỉnh, hoặc các nguồn tài trợ hợp pháp khác. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1.  Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Tham mưu Ban Chỉ đạo phòng chống dịch của tỉnh thành lập Tổ thường 

trực hỗ trợ đưa công dân tỉnh Đắk Lắk về từ các vùng dịch. 

- Chủ động phối hợp với cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố nơi 

có vùng dịch để nắm tình hình, số lượng công dân có nhu cầu trở về địa phương, 

xây dựng phương án hỗ trợ đưa về và cách ly theo quy định phòng, chống dịch 

COVID-19. 

- Triển khai cho UBND huyện, thị xã và thành phố chỉ đạo các phòng, ban 

chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn hướng dẫn cho các hộ dân có thân 

nhân đang tạm trú tại các vùng dịch có nguyện vọng trở về nơi cư trú đăng k  

thông tin và lập danh sách người dân có nguyện vọng trở về. 

- Rà soát, thống kê, lập danh sách số lượng người dân Đắk Lắk đang tạm 

trú tại các vùng dịch có nguyện vọng trở về Đắk Lắk, trao đổi thông tin với các 

tỉnh, thành phố bạn để thống nhất các nội dung liên quan. 

- Chủ trì, tổng hợp danh sách công dân có nhu cầu về, phân loại đối tượng 

g i cho các sở, ngành liên quan thực hiện phương án đón về. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố 

bạn để thống nhất địa điểm, thời gian tập trung công dân, phương tiện vận 

chuyển công dân từ nơi tạm trú đến địa điểm tập trung. 

- Thông báo cho UBND huyện, thị xã, thành phố về số lượng công dân, 

thời gian đưa công dân về để cách địa phương bố trí phương tiện đón công dân 

về khu cách ly tập trung của địa phương. 

2. Sở Y tế 

- Tổ chức xét nghiệm nhanh cho tất cả công dân đưa về, đối với những 

trường hợp xét nghiệm nhanh có kết quả dương tính với SARS-COV-2 hoặc 

nghi ngờ thì phải tiến hành xét nghiệm PCR theo quy định của Bộ Y tế. Hướng 

dẫn phòng chống dịch COVID-19 cho người điều khiển phương tiện, công chức, 

viên chức phục vụ đoàn và các công dân trở về từ vùng dịch. 
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- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sắp xếp, x  l  các vấn đề y tế 

trong vận chuyển công dân về bàn giao tại các khu/địa điểm cách ly theo quy 

định phòng chống dịch. 

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

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

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

sinh phòng dịch, x  l  rác thải y tế. 

- Bảo đảm thuốc, hóa chất, vật tư, thường trực cấp cứu, x  l  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 l . 

3. Sở Thông tin và Truyền thông 

 - Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh tăng cường 

công tác thông tin, tuyên truyền, đảm bảo cho người dân hiểu rõ về chủ trương, 

kế hoạch của tỉnh về hỗ trợ người dân Đắk Lắk đang tạm trú tại các vùng dịch 

của các tỉnh, thành có nguyện vọng về Đắk Lắk. 

 - Thông tin, tuyên truyền về chính sách tiếp nhận, tổ chức cách ly công 

dân trở về từ các vùng dịch. 

 4. Sở Giao thông vận tải 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố bạn đề nghị 

cho phép phương tiện ra, vào vùng dịch để tiếp nhận công dân; có văn bản đề 

nghị các đơn vị hỗ trợ vận chuyển; bố trí phương tiện vận tải, lịch trình thời 

gian. 

- Xây dựng kịch bản di chuyển phù hợp để x  l  những tình huống có thể 

xảy ra trong quá trình di chuyển (đau ốm, vệ sinh…  và phối hợp với các đơn vị 

liên quan để có các phương án x  l  kịp thời; bảo đảm phương tiện vận chuyển 

có mặt đúng thời gian, đúng địa điểm đã thông báo với công dân.   

 - Phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế và các đơn vị liên quan kiểm tra 

thông tin của công dân trước khi lên phương tiện vận chuyển. Tuyệt đối không 

để công dân chờ lâu và đưa công dân về tỉnh Đắk Lắk theo đúng địa điểm đã 

quy định.  

 - Đảm bảo xe đưa đón công dân di chuyển liên tục, hạn chế việc dừng lại 

dọc đường; đi thẳng tới các điểm tập trung/tiếp nhận và bàn giao cho các cơ 

quan chức năng của tỉnh Đắk Lắk theo đúng quy định.  

5. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch 

- Công bố danh sách các khách sạn có đủ điều kiện thực hiện cách ly dịch 

vụ có thu phí, công bố giá và các dịch vụ liên quan để người dân lựa chọn. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan thực hiện việc tiếp nhận 

công dân đến các địa điểm cách ly dịch vụ có thu phí. 
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6. Công an tỉnh 

- Có văn bản g i Công an các tỉnh, thành phố bạn nơi đoàn đi qua để được 

hỗ trợ, giúp đỡ.  

- Phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội tham gia công tác hỗ trợ tiếp nhận, vận chuyển công dân từ các 

vùng dịch về địa phương theo kế hoạch. 

- X  l  nghiêm các cá nhân vi phạm các quy định về phòng chống dịch 

trong quá trình đưa công dân trở về tỉnh Đắk Lắk. 

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

không hợp tác, không chấp hành việc cách ly. 

7. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Làm đầu mối tổ chức tiếp nhận và phân bố công dân về cách ly tập trung 

tại các khu cách ly do quân đội quản l .  

- Điều động, bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ, bảo đảm 

công tác cách ly tập trung tại các khu cách ly do quân đội quản l . 

- Tổ chức cách ly nghiêm ngặt theo quy định phòng chống dịch, tuyệt đối 

không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo trong khu cách ly. 

8. Sở Tài chính 

- Các chi phí phát sinh ngoài chi phí vận chuyển đã được đơn vị tài trợ, 

trên cơ sở dự toán kinh phí do các Sở, ngành lập, Sở Tài chính có trách nhiệm 

tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí triển khai thực hiện. 

- Hướng dẫn các đơn vị có liên quan trong việc s  dụng và thanh quyết 

toán theo quy định. 

9. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- Thông báo cho người dân biết chủ trương của tỉnh về việc đón công dân 

từ các vùng dịch trở về. 

- Chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn, UBND xã, phường, thị trấn thông 

báo và hướng dẫn cho các hộ dân có thân nhân đang tạm trú tại các vùng dịch có 

nguyện vọng trở về nơi cư trú biết rõ đối tượng được hỗ trợ đưa về từ đó đăng 

ký nguyện vọng về một cách chính xác. 

- Tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến thân nhân, gia đình của các công 

dân từ các vùng dịch sau khi được tiếp nhận, đón về Đắk Lắk phải thực hiện 

cách ly tại khu tập trung 14 ngày để thực hiện các quy trình phòng, chống dịch 

đúng theo quy định; tuyệt đối không thực hiện thăm, gặp mặt trong quá trình di 

chuyển từ các vùng dịch về Đắk Lắk và thời gian thực hiện cách ly tập trung. 

 - Chuẩn bị các điều kiện, kích hoạt các khu cách ly tập trung để sẵn sàng 

tiếp nhận công dân và thực hiện cách ly tập trung theo quy định. 

- Bố trí nhân lực để tiếp nhận công dân đưa về khu cách ly tập trung của 

địa phương và thực hiện cách ly theo quy định. 

- Quản l  chặt chẽ công dân trong khu cách ly tập trung theo quy định 

phòng chống dịch. 
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- Đảm bảo an ninh trật tự an toàn phòng chống cháy nổ tại khu cách ly tập 

trung. 

- Chỉ đạo các phòng, ban chức năng, UBND xã, phường, thị trấn hướng 

dẫn, theo dõi, giám sát công dân thực hiện nghiêm việc cách ly tại gia đình sau 

khi hết thời gian cách ly tập trung theo quy định. 

10. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan và chịu trách nhiệm về mặt 

chuyên môn y tế, hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình 

vận chuyển công dân. 

- Báo cáo và tham mưu Sở Y tế kịp thời phối hợp với các Sở, ban, ngành 

liên quan triển khai các hoạt động của Kế hoạch này. 

- Đáp ứng kịp thời, đầy đủ trang bị phòng hộ, hóa chất kh  khuẩn; hướng 

dẫn các biện pháp phòng chống dịch cho lái xe, nhân viên, hành khách và đoàn 

công tác.  

- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố vùng 

dịch triển khai xét nghiệm của công dân trước khi đưa về địa phương (Sở Y tế 

có văn bản g i Sở Y tế các tỉnh, thành phố bạn hỗ trợ làm xét nghiệm cho tất cả 

các công dân trước khi tỉnh Đắk Lắk đón về .  

 11. Đối với công dân trở về địa phương 

- Chấp hành nghiêm sự chỉ đạo, hướng dẫn của lực lượng làm nhiệm vụ 

trong quá trình vận chuyển về địa phương. 

- Tự chuẩn bị thức ăn, đồ uống trong quá trình vận chuyển từ vùng dịch 

về nơi cách ly. 

 - Phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và cách ly tại nhà theo thời gian 

quy định sau khi hoàn thành cách ly tập trung. 

Căn cứ Kế hoạch này, các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, nếu có 

vướng mắc hoặc phát sinh các nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh, UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh (b/c); 

- UBND các tỉnh, thành phố (p/hợp chỉ đạo ; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- CT, PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Y tế, LĐTBXH các tỉnh, thành; 

- BCĐ Phòng chống COVID-19 của tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Đắk Lắk; Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng thông tin điện t  tỉnh; 

- Lưu: VT, KGVX (Ng-15b). 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

H’Yim Kđoh 
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