
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /KH-UBND Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức tiếp nhận bàn giao công dân Hoài Nhơn (từ TP. Hồ Chí Minh) 

trở về thị xã để cách ly tại nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn thành cách ly tập trung   

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH 

Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 19/7/2021 của UBND tỉnh Bình Định về 

việc tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân Bình Định từ Thành phố Hồ Chí Minh 

về tỉnh; 

Công văn số 2633/SYT-NYV ngày 20/7/2021 của Sở Y tế về triển khai 

công tác tiếp nhận, cách ly y tế đối với công dân Bình Định về từ Thành phố Hồ 

Chí Minh; 

Kế hoạch số 22/KH-SGTVT ngày 09/7/2021 của Sở Giao thông vận tải về 

việc tổ chức đưa, đón công dân tỉnh Bình Định đang lưu trú tại các địa phương 

có dịch về khu cách ly y tế tập trung của tỉnh và từ khu cách ly y tế tập trung về 

địa phương. 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức tiếp nhận bàn giao công dân Hoài Nhơn (từ TP. Hồ Chí Minh) 

trở về thị xã để cách ly tại nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn thành cách ly tập trung 

tại các khu cách ly tập trung của tỉnh, đảm bảo chặt chẽ, an toàn. 

2. Yêu cầu 

- Phối hợp chặt chẽ, phân công trách nhiệm cụ thể giữa các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, phường đảm bảo tuyệt đối an toàn, tuân thủ chặt chẽ các 

nguyên tắc, quy định về phòng, chống dịch COVID-19. 

- Quán triệt chấp hành, thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống dịch 

COVID-19 trong suốt quá trình tiếp nhận bàn giao công dân, đưa công dân về 

tận nhà/nơi lưu trú thực hiện cách ly y tế và theo dõi cách ly tại nhà/nơi lưu trú.  

III. NỘI DUNG 

1. Tổ chức tiếp nhận, vận chuyển công dân thị xã từ các khu cách ly tập 

trung của tỉnh về thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú ở các xã, phường. 

2. Ban hành quyết định cách ly tại nhà/nơi lưu trú, hướng dẫn công dân 

cách ly tại nhà/nơi lưu trú theo quy định. 

3. Kiểm tra, theo dõi, giám sát công dân thực hiện các quy định cách ly y 

tế tại nhà/nơi lưu trú. 

4. Tổ chức theo dõi sức khỏe công dân, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-

2 vào ngày thứ 14. 

5. Ban hành quyết định hoàn thành cách ly tại nhà/nơi lưu trú. 
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6. Giải quyết các nội dung khác theo quy định phòng chống dịch COVID-

19 và quy định pháp luật liên quan. 

IV. ĐỐI TƢỢNG 

Là công dân thị xã Hoài Nhơn sau khi hoàn thành cách ly y tế tập trung tại 

các khu cách ly tập trung của tỉnh theo Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 

19/7/2021 của UBND tỉnh. 

V. THỜI GIAN THỰC HIỆN VÀ ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN BÀN 

GIAO CÔNG DÂN 

1. Thời gian thực hiện 

Ngay sau khi có thông báo thời gian của cơ quan thẩm quyền để tiếp nhận 

công dân hoàn thành cách ly tập trung về thực hiện cách ly tại nhà/nơi lưu trú. 

2. Địa điểm tiếp nhận bàn giao công dân 

Tại các khu cách ly y tế tập trung của tỉnh:  

- Sư đoàn bộ binh 31. 

- Trung đoàn bộ binh 739 và Đại đội Công binh. 

- Trung tâm huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh/Trung 

đoàn bộ binh 739 và Đại đội 19/Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh. 

3. Địa điểm bàn giao công dân cho xã, phƣờng: Tại Trạm Y tế xã, 

phường. Sau đó, UBND xã, phường cử cán bộ dẫn đường xe vận chuyển công 

dân đến tận nhà/nơi lưu trú, bàn giao cho thân nhân gia đình và thực hiện cách ly 

tại nhà/nơi lưu trú theo quy định. 

VI. THÀNH PHẦN ĐI TIẾP NHẬN BÀN GIAO CÔNG DÂN 

1. Chỉ huy chung: Trung tâm Y tế thị xã: 01 lãnh đạo, đội ngũ cán bộ, lái 

xe cứu thương. 

2. Phòng Y tế: 01 người. 

3. Ban Chỉ huy quân sự thị xã: 01 người. 

4. Công an thị xã: 03 người (01 lãnh đạo, 02 cán bộ chiến sỹ). 

5. Phòng Quản lý đô thị: 01 người. 

Từng đơn vị gửi danh sách cán bộ cho Trung tâm Y tế thị xã. Riêng 

Phòng Quản lý đô thị gửi thêm danh sách tài xế lái xe vận chuyển. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn 

- Chủ trì, giúp lãnh đạo UBND thị xã triển khai, điều phối thực hiện toàn 

bộ Kế hoạch này. 

- Thông báo thời gian, địa điểm tập trung trước khi đi tiếp nhận bàn giao 

công dân, danh sách số lượng, thông tin của công dân (họ tên, địa chỉ…) cho các 

cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường. 

- Làm thủ tục tiếp nhận bàn giao công dân sau khi hoàn thành cách ly tập 

trung từ Sở Y tế và các khung tiếp nhận cách ly tập trung đảm bảo theo quy định. 
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- Bố trí 01 xe cứu thương, đầy đủ nhân sự, cơ số thuốc để xử lý trường 

hợp khi cần thiết. 

- Tiêu độc, khử trùng theo quy định cho các phương tiện trước và sau khi 

vận chuyển công dân. 

- Test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho đoàn tiếp nhận và tài xế xe 

vận chuyển trước khi đi đón công dân về. 

- Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan để phối hợp xuất trình khi qua 

các chốt kiểm tra y tế (khi có yêu cầu). 

- Tổ chức theo dõi sức khỏe công dân, thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-

2 vào ngày thứ 14; sau khi có kết quả xét nghiệm âm tính thì mới thông báo cho 

UBND xã, phường ban hành quyết định hoàn thành cách ly tại nhà/nơi lưu trú. 

Tiếp tục hướng dẫn, theo dõi sức khỏe công dân trong 14 ngày tiếp theo và có 

phương án giải quyết theo quy định. 

- Tổng hợp báo cáo kết quả UBND – BCĐ thị xã về phòng chống dịch 

COVID-19 (qua Văn phòng HĐND và UBND thị xã) trước 16 giờ hàng ngày. 

2. Phòng Y tế 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã làm thủ tục tiếp nhận bàn giao công 

dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung từ Sở Y tế và các khung tiếp nhận cách 

ly tập trung đảm bảo theo quy định. 

- Đảm bảo đầy đủ khẩu trang y tế, dung dịch sát khuẩn, trang phục phòng 

hộ phòng chống dịch COVID-19 cho đoàn tiếp nhận bàn giao (kể cả các tài xế 

lái xe vận chuyển). 

- Tập huấn, hướng dẫn, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho 

đoàn tiếp nhận và tài xế lái xe vận chuyển đón công dân. 

- Hướng dẫn đầy đủ các quy định về cách ly tại nhà/nơi lưu trú cho 

UBND các xã, phường để triển khai thực hiện, giám sát, theo dõi đúng quy định. 

- Chọn vị trí phù hợp để tập trung tiêu độc, khử trùng theo quy định cho 

các phương tiện trước và sau khi vận chuyển công dân. 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế hướng dẫn chuyên môn cho các xã, phường 

khảo sát, chọn điểm trường phù hợp để bố trí nơi cách ly y tế cho công dân có 

nguyện vọng không muốn cách ly tại nhà (do không đảm bảo các điều kiện). 

3. Ban Chỉ huy quân sự thị xã  

Phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã làm thủ tục tiếp nhận bàn giao công 

dân sau khi hoàn thành cách ly tập trung từ Sở Y tế và các khung tiếp nhận cách 

ly tập trung đảm bảo theo quy định. 

4. Công an thị xã  

Tham mưu thực hiện công tác đảm bảo ANTT trong suốt quá trình đón 

công dân từ khu cách ly tập trung về Trạm Y tế các xã, phường.  

Tham mưu đề xuất Công an tỉnh chỉ đạo triển khai các chốt đảm bảo 

ANTT, trật tự ATGT tại các điểm ngã 3, ngã 4… trên toàn tuyến QL1A đảm 

bảo giao thông thông suốt từ khu cách ly tập trung về địa phương. 
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5. Phòng Quản lý đô thị 

- Chịu trách nhiệm chuẩn bị, điều hành phương tiện vận chuyển (dán logo 

của thị xã về phòng chống dịch COVID-19), tài xế lái xe (phải có giấy xác nhận 

xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 âm tính còn thời hạn theo quy định), công dân 

trên xe và quá trình vận chuyển đảm bảo theo các quy định của Bộ Y tế, Bộ 

Giao thông vận tải, thực hiện nghiêm thông điệp “5K” và các biện pháp an toàn, 

phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. 

- Bố trí và chỉ huy đội hình các phương tiện ô tô (chủ yếu là các xe có sức 

chứa từ 29 chỗ trở lên, chở không quá 50% sức chứa của xe và tối đa không quá 

20 người/xe; có thực hiện giãn cách theo quy định) phải đảm bảo yêu cầu an 

toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường (Giấy chứng nhận kiểm định còn hiệu lực). 

Tùy theo số lượng người có nhu cầu đi lại thực tế và cự ly vận chuyển sẽ huy 

động phương tiện cho phù hợp. 

- Chuẩn bị đầy đủ giấy tờ pháp lý liên quan để phối hợp xuất trình khi qua 

các chốt kiểm tra y tế (khi có yêu cầu). 

6. Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 

- Tăng cường công tác tuyên truyền thông tin chính xác, kịp thời về việc 

tiếp nhận bàn giao đưa công dân về cách ly tại nhà/nơi lưu trú, tránh gây hoang 

mang trong cộng đồng. 

- Phối hợp với Công an thị xã, UBND các xã, phường xử lý nghiêm các 

trường hợp tung tin thất thiệt, sai sự thật về tình hình dịch bệnh COVID-19. 

7. UBND các xã, phƣờng 

- Bố trí cán bộ tại Trạm Y tế xã, phường (gửi trước thông tin về Trung 

tâm Y tế thị xã để phối hợp) dẫn đường xe vận chuyển đưa công dân về tận 

nhà/nơi lưu trú, bàn giao cho thân nhân gia đình. 

- Nắm chắc thông tin công dân về cách ly tại nhà/nơi lưu trú ở địa phương 

mình (Lưu ý các công dân có nguyện vọng không muốn cách ly tại nhà/nơi lưu 

trú do không đảm bảo các điều kiện), kể cả những người trong hộ gia đình sẽ 

cùng cách ly tại nhà/nơi lưu trú; tổ chức triển khai cho Tổ COVID cộng đồng; 

Tổ điều phối; đảng viên phụ trách hộ gia đình cách ly tại nhà/nơi lưu trú thực 

hiện nhiệm vụ theo quy định. 

- Thông báo cho gia đình thời gian nhân thân của hộ về để chuẩn bị đầy 

đủ các nhu cầu sinh hoạt, nhu yếu phẩm đảm bảo đủ cho 07 ngày cách ly cả hộ 

gia đình. Hướng dẫn hộ thực hiện nghiêm quy định cách ly y tế tại nhà/nơi lưu 

trú (09 nội dung quy định trách nhiệm của người được cách ly y tế tại nhà/nơi 

lưu trú theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế; tự theo dõi 
tình trạng sức khỏe hàng ngày, liên hệ ngay đường dây nóng của xã, phường khi 

có các dấu hiệu bất thường về sức khỏe như mệt mỏi, sốt, ho, đau họng, mất vị 

giác, mất khứu giác, khó thở… không được tự ý mua thuốc để điều trị). 

- Ban hành Quyết định cách ly y tế và Quyết định hoàn thành cách ly tại 

nhà/nơi lưu trú cho cả hộ gia đình; có biển thông báo cách ly y tế theo quy định. 

- Tạo điều kiện, động viên, giúp đỡ người được cách ly để họ yên tâm 

thực hiện việc cách ly. 
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- Cung cấp số điện thoại đường dây nóng của xã, phường để người cách ly 

liên hệ khi cần thiết. 

- Tăng cường giám sát, xử phạt kịp thời, nghiêm minh các đối tượng cách 

ly tại nhà/nơi lưu trú vi phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tổ chức cưỡng chế cách ly y tế nếu người được cách ly không tuân thủ 

cách ly y tế. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế tăng cường công tác phối hợp liên ngành đảm bảo 

quản lý, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng cách ly tại nhà/nơi lưu trú theo quy 

định; phân công cụ thể nhân viên y tế thực hiện giám sát, theo dõi sức khỏe công 

dân thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú, kịp thời báo cáo để chuyển cách ly 

tại cơ sở y tế ngay đối với các trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú có các triệu 

chứng mệt mỏi, mất khứu giác, vị giác, sốt, ho, khó thở…; trước khi công dân 

hoàn thành cách ly tại nhà/nơi lưu trú cần rà soát kỹ thông tin về kết quả xét 

nghiệm, tình hình sức khỏe trong các ngày cách ly. 

- Trường hợp công dân có nguyện vọng không muốn cách ly tại nhà/nơi 

lưu trú (do không đảm bảo các điều kiện): UBND xã, phường khảo sát, chọn 

điểm trường phù hợp để bố trí nơi cách ly y tế, đảm bảo đủ điện, nước, vật tư, đồ 

dùng cần thiết, phục vụ ăn, uống đầy đủ, cử cán bộ chuyên môn theo dõi, đảm 

bảo an toàn tuyệt đối cho người cách ly y tế và người làm nhiệm vụ.  

8. Phòng Tài chính – Kế hoạch 

Thẩm định dự toán kinh phí hoạt động từ các cơ quan tham gia, báo cáo, 

đề xuất UBND thị xã xem xét, phê duyệt theo quy định pháp luật. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tiếp nhận bàn giao công dân Hoài Nhơn (từ 

TP. Hồ Chí Minh) trở về thị xã để cách ly tại nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn thành 

cách ly tập trung.  

Giao Trung tâm Y tế thị xã chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan 

thực hiện Kế hoạch này; trường hợp có vướng mắc, bất cập vượt thẩm quyền xử 

lý thì kịp thời báo cáo, đề xuất UBND thị xã xem xét, điều chỉnh, giải quyết theo 

quy định pháp luật./. 
 

Nơi nhận: 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã;  

- UBND thị xã; 

- Tổ công tác Thị ủy; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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