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KẾ HOẠCH 

Về việc đón công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh, thành  

có dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp trở về địa phương 

 

Thực hiện Kết luận số 83-KL/TU, ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy An Giang “về chủ trương đón công dân tỉnh An Giang trở 

về địa phương” đang tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình 

Dương, Đồng Nai, Long An trở về địa phương. 

Căn cứ kết quả rà soát của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh và 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các cấp về nhu cầu người dân An Giang đang sinh 

sống, làm việc, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, 

Đồng Nai, Long An có nhu cầu trở về quê hương An Giang, Ban Tổ chức đón 

công dân tỉnh An Giang xây dựng Kế hoạch đón công dân tỉnh An Giang về địa 

phương, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Tạo điều kiện cho công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh, 

thành có dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp và gặp khó khăn có 

nguyện vọng trở về địa phương để ổn định cuộc sống. Đồng thời góp phần giảm 

áp lực cho các tỉnh, thành bạn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

 2. Yêu cầu 

- Việc tiếp nhận người dân từ các tỉnh, thành phố trở về địa phương phải 

chủ động, tích cực chuẩn bị mọi mặt: từ đăng ký, tổ chức kiểm tra, sàng lọc, xét 

nghiệm, tiêm ngừa… với khả năng cao nhất, phân loại và thực hiện các biện 

pháp cách ly theo quy định; đảm bảo tuyệt đối an toàn về phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 cũng như trật tự an toàn giao thông; đảm bảo có sự phối hợp 

chẽ giữa các Sở, ban, ngành và các địa phương. Thực hiện theo phương châm “1 

cung đường, 2 địa điểm” trong quá trình đưa đón. 

- Tuân thủ nghiêm các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19, 

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

nhiễm đối với cán bộ, chiến sĩ, lực lượng y tế và tất cả lực lượng tham gia làm 

nhiệm vụ và cộng đồng dân cư. 

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

các khu cách ly. 
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- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương hiện công dân đang sinh sống; các 

công ty vận tải; các tổ chức doanh nghiệp và mạnh thường quân giúp đỡ, hỗ trợ 

việc tổ chức đưa đón công dân về quê. 

 II. CƠ SỞ PHÁP LÝ: 

 Công điện số 1081/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

phòng, chống dịch COVID-19; 

 Công văn số 6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 của Bộ Y tế về việc áp dụng 

phòng, chống dịch đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19; 

 Công văn số 871/UBND-KGVX ngày 17/8/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh An Giang về việc thực hiện Công điện số 1081/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 

của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; 

 Công văn số 2407/CV-BCĐ ngày ngày 14/8/2021 của Ban Chỉ đạo 

phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang về việc áp dụng phòng, chống dịch 

đối với người về từ khu vực có dịch COVID-19 (Công văn số 2407/CV-BCĐ). 

 III. NỘI DUNG 

1. Đối tượng 

Công dân tỉnh An Giang đang tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh và các 

tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An đang gặp khó khăn do dịch bệnh 

COVID-19, thuộc nhóm đối tượng ưu tiên gồm: phụ nữ mang thai từ 06 tháng 

tuổi trở lên; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 tháng tuổi; người già từ 65 tuổi 

trở lên; trẻ em từ 15 tuổi trở xuống; học sinh về nhập học hệ phổ thông; người đi 

khám và điều trị bệnh đã có giấy xuất viện nhưng do giãn cách xã hội không về 

quê được. (Lưu ý: người già từ 65 tuổi trở lên bị bệnh nền, sức yếu; phụ nữ 

mang thai từ 06 tháng tuổi trở lên, trẻ em từ 12 tuổi trở xuống thì được đi kèm 

01 người để bảo trợ). 

2. Điều kiện tiếp nhận, rà soát, lập danh sách người dân An Giang có 

nhu cầu trở về quê An Giang 

 a) Điều kiện tiếp nhận: 

 - Công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh An Giang hiện đang sinh sống, 

học tập và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng 

Nai, Long An có nhu cầu bức thiết trở về quê hương An Giang. Trừ các trường 

hợp là những người là: F0 đang điều trị; F1 đang thực hiện cách ly y tế; người 

đang ở trong khu vực đang bị phong tỏa. 

- Có Bản đăng ký về tỉnh An Giang (theo mẫu phụ lục 01), Bản cam kết 

(theo mẫu phụ lục 02) khi trở về quê An Giang phải thực hiện cách ly y tế tại 

nhà theo Công văn số 2407/CV-BCĐ (nếu đủ điều kiện) hoặc Bản cam kết (theo 

mẫu phụ lục 03) cách ly y tế tập trung 07 ngày; sau khi hoàn thành cách ly y tế 

tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà (nơi cư trú) 07 ngày tiếp theo. 

- Có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật PCR 

trong thời hạn 03 ngày (72 giờ). 
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- Đảm bảo điều kiện và sức khỏe khi di chuyển bằng xe ô tô. Tự chuẩn bị 

thuốc uống cá nhân đối với các trường hợp đang uống thuốc điều trị theo chỉ 

định của bác sĩ. 

- Chỉ vận chuyển người và đồ dùng cá nhân thật cần thiết, đựng trong một 

túi xách, vali nhỏ gọn; không vận chuyển đồ cồng kềnh, phương tiện khác. 

- Trường hợp có xe gắn máy: phải đăng ký rõ để tỉnh bố trí xe tải chở xe 

máy riêng.  

 b) Hình thức đăng ký: 

- Đăng ký qua Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện và 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện (đính kèm phụ lục số điện thoại 

đăng ký của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc Việt Nam huyện, thị xã, thành phố). 

- Danh sách đăng ký phải được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp huyện và 

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện xác nhận, đồng thời gửi 

danh sách về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cùng các thành viên Tiểu 

ban tiếp nhận và xét duyệt tiến hành rà soát tổng hợp các đối tượng, trình 

Trưởng Ban Tổ chức đón công dân phê duyệt danh sách. 

3. Thời gian tổ chức đón công dân 

Dự kiến đón trong ngày 22 tháng 9 năm 2021 (thứ tư). 

4. Số lượng 

- Tổ chức đón (đợt 1) dự kiến 300 người, trong đó: thành phố Hồ Chí 

Minh 125 người, Bình Dương 125 người, Đồng Nai 50 người; trường hợp các 

địa phương không có đối tượng đăng ký, thì ưu tiên bổ sung số lượng cho công 

dân An Giang tạm trú tại thành phố Hồ Chí Minh.  

- Tổ chức đón các đợt tiếp theo: sẽ được thông báo sau khi căn cứ tình 

hình dịch bệnh cụ thể của từng địa phương. 

5. Phương tiện vận chuyển; điểm đón và điểm đến (khu cách ly tập 

trung) 

- Phương tiện vận chuyển: Xe Ôtô khách Phương Trang. 

- Điểm đón các Công dân (theo danh sách): sẽ được Thông báo sau khi 

có sự thống nhất với chính quyền địa phương các tỉnh, thành. 

- Điểm đến (khu cách ly tập trung): tại Trường Quân sự tỉnh An Giang 

trực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh An Giang (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang); Dự phòng Trung đoàn 982 (thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, 

tỉnh An Giang). 

- Kinh phí thực hiện: Nguồn vốn xã hội hóa và ngân sách tỉnh đảm bảo. 

- Kinh phí từ các tổ chức tôn giáo, doanh nghiệp, mạnh thường quân ủng 

hộ (đầu mối tiếp nhận: Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh). 
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IV. ĐƠN VỊ PHỐI HỢP THỰC HIỆN 

1. Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh 

Đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo cơ quan đầu mối phối hợp với tỉnh, 

đồng thời giúp và tạo điều kiện hỗ trợ các công dân An Giang có tên trong danh 

sách về địa phương được thực hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR 

trước 01 ngày về An Giang; bố trí địa điểm tập trung và hỗ trợ đưa công dân từ 

nơi ở đến địa điểm tập trung do địa phương chỉ định hoặc hướng dẫn và đảm bảo 

các yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

2. Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An. 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An giúp và tạo điều kiện hỗ trợ các 

công dân An Giang có tên trong danh sách về địa phương được thực hiện xét 

nghiệm bằng phương pháp RT-PCR trước 01 ngày về An Giang; bố trí địa điểm 

tập trung và hỗ trợ đưa công dân từ nơi ở đến địa điểm tập trung và thông báo 

điểm tập trung cho Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang trước 01 ngày, đảm bảo các 

yêu cầu phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

3. Các bước thực hiện đón công dân: 

- Bước 1: Trên cơ sở danh sách đăng ký đã được Chủ tịch Uỷ ban nhân 

dân cấp huyện và Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam cấp huyện xác 

nhận trình Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các thành 

viên Tiểu ban tiếp nhận và xét duyệt tiến hành rà soát, thẩm tra đối tượng, phân 

loại ưu tiên theo từng nhóm quy định.  

- Bước 2: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh tổng hợp kết quả 

danh sách đã thẩm định, xét duyệt đợt 01 trình cho Trưởng Ban Tổ chức đón 

công dân phê duyệt. Sau khi phê duyệt.  

- Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang có văn bản gửi Ủy ban nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An để 

phối hợp thực hiện (đính kèm danh sách phê duyệt). 

V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

1. Đề nghị Ban Dân vận Tỉnh ủy; Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh các 

đoàn thể chính trị - xã hội cấp tỉnh: 

- Tập trung công tác tuyên truyền để các tầng lớp Nhân dân hiểu chủ 

trương hỗ trợ, đưa đón công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại thành phố Hồ 

Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long An thuộc nhóm đối tượng 

ưu tiên (đợt 1), có nhu cầu trở về địa phương và thực hiện tốt các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Tuyên truyền, vận động các đơn vị, tổ chức, các mạnh thường quân ủng 

hộ các nguồn lực cho công tác đón công dân trở về địa phương; đồng thời tiếp 

tục vận động nguồn lực và hỗ trợ cho công dân tỉnh An Giang còn tiếp tục ở lại 
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tại các tỉnh nêu trên (đơn vị tiếp nhận tập trung đầu mối tại cơ quan Uỷ ban 

MTTQ Việt Nam tỉnh An Giang). 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

liên quan triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức đón công dân tỉnh An Giang 

đang sinh sống tại các tỉnh, thành có dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức 

tạp trở về địa phương; phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các huyện, thị, thành phố rà soát, lập 

danh sách công dân đủ điều kiện để đón về địa phương; phối hợp vận động 

nguồn lực thực hiện gói quà an sinh xã hội hỗ trợ cho công dân trở về địa 

phương. 

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

- Chủ động phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội các tỉnh, 

thành phố (có liên quan); các Sở, ngành liên quan của tỉnh An Giang và UBND 

các huyện, thị, thành phố kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực 

hiện kế hoạch đảm bảo phù hợp với điều kiện, năng lực thực tế của địa phương. 

- Phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch COVID-19 các huyện, thị, thành phố rà soát, lập danh sách công dân 

đủ điều kiện để đón về địa phương. 

- Xây dựng kịch bản chi tiết của Tiểu ban tiếp nhận và xét duyệt, phân 

công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên thực hiện nhiệm vụ đón công dân về 

địa phương. 

- Chịu trách nhiệm tổng hợp kinh phí tổ chức thực hiện Kế hoạch đón 

công dân về địa phương và chi phí tổ chức cách ly tập trung. 

3. Sở Y tế 

- Bố trí 02 xe cứu thương tham gia đoàn đón công dân từ các tỉnh, thành 

phố về địa phương. Sắp xếp, xử lý các vấn đề y tế trong quá trình vận chuyển 

công dân theo quy định phòng, chống dịch COVID-19. 

- Liên hệ, đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố (có liên quan) hỗ trợ thực 

hiện xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho tất cả công dân trước khi tỉnh 

An Giang đón về địa phương. Đồng thời, dự phòng thêm phương án xét nghiệm 

bằng phương pháp RT-PCR cho tất cả công dân theo hình thức dịch vụ khi cần 

thiết. 

- Xây dựng phương án xử lý dự phòng trường hợp phát hiện ca nghi 

nhiễm COVID-19 và dự phòng trường hợp phụ nữ sinh con trong quá trình vận 

chuyển và thời gian cách ly tập trung; thực hiện công tác khám sàng lọc, phân 

loại các hình thức cách ly, quản lý, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 

đối với công dân trở về địa phương theo quy định; phun thuốc hóa chất tiêu độc 

khử trùng, kiểm tra công tác vệ sinh phòng dịch, xử lý rác thải y tế tại khu cách 

ly tập trung. 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh sắp xếp, xử lý các vấn đề y tế 

trong vận chuyển công dân về bàn giao đến khu cách ly tập trung theo quy định. 
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- Hướng dẫn thực hiện công tác chuyên môn, trang bị phòng hộ, thiết bị y 

tế trong phòng, chống dịch COVID-19 trong quá trình tiếp nhận, đưa đón công 

dân về An Giang; tập huấn, hướng dẫn công tác phòng, chống dịch COVID-19 

và tổ chức Test nhanh hoặc xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR cho lực 

lượng tham gia công tác tiếp nhận công dân từ các tỉnh, thành phố trở về địa 

phương. 

- Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh: Phối hợp với các đơn vị có 

liên quan thực hiện Kế hoạch và chịu trách nhiệm về chuyên môn y tế, hạn chế 

tối đa khả năng lây nhiễm dịch bệnh trong quá trình vận chuyển công dân; đáp 

ứng kịp thời, đầy đủ trang bị phòng hộ, hóa chất khử khuẩn; hướng dẫn các biện 

pháp phòng, chống dịch cho lái xe, nhân viên, công dân được đón về và đoàn 

công tác. 

- Khi công dân hết thời gian cách ly, phối hợp với Ban điều hành khu 

cách ly thông báo cho chính quyền địa phương để hướng dẫn công dân tự theo 

dõi sức khỏe tại nhà. 

- Chuẩn bị gói thuốc an sinh gia đình và thuốc tiêm ngừa COVID-19 cho 

những công dân chưa tiêm tại các tỉnh, thành phố. 

- Dự trù kinh phí cho các hoạt động chuyên môn (đồ bảo hộ, khuẩn trang, 

khử khuẩn,…) khi đi đón công dân; thực hiện chi và thanh quyết toán kinh phí 

theo quy định hiện hành. 

4. Sở Giao thông & Vận tải 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng của các tỉnh, thành phố (có liên 

quan) đề nghị cho phép phương tiện được di chuyển qua địa bàn để thực hiện 

đón công dân; có văn bản đề nghị các đơn vị hỗ trợ quá trình di chuyển; bố trí 

phương tiện vận tải theo lịch trình thời gian Kế hoạch chi tiết và yêu cầu chủ 

phương tiện thực hiện khử khuẩn phương tiện vận chuyển theo đúng quy định, 

đảm bảo công tác y tế, phòng chống dịch trong suốt quá trình tiếp nhận, vận 

chuyển công dân về địa phương. 

- Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh xây dựng lịch trình di chuyển phù 

hợp để xử lý những tình huống có thể xảy ra trong quá trình di chuyển (đau ốm, 

vệ sinh,…); đảm bảo phương châm “1 cung đường, 2 địa điểm”, đưa đến điểm 

cách ly tập trung và bàn giao cho các cơ quan chức năng theo đúng quy định. 

- Chịu trách nhiệm liên hệ, đề nghị Công ty Cổ phần xe khách hỗ trợ 

phương tiện đón công dân về đại phương; đồng thời, đảm bảo phương tiện vận 

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

5. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Tham mưu UBND tỉnh ra quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung 

tại Trường Quân sự tỉnh (thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn). Làm đầu mối tổ 

chức tiếp nhận và bố trí công dân về điểm cách ly tập trung. Có dự phòng Trung 

đoàn 892 (cũ) tại thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn. 
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- Điều động, bố trí lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ, chuẩn bị, 

bố trí khu cách ly đầy đủ cơ sở vật chất, đảm bảo công tác tại khu cách ly. 

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

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

- Tổ chức phục vụ ăn uống; chuẩn bị một số đồ sinh hoạt cá nhân trong 

thời gian cách ly tập trung. 

- Dự trù kinh phí chi cho các hoạt động chuyên môn trong thời gian thực 

hiện cách ly tập trung; thực hiện chi và thanh quyết toán kinh phí theo quy định 

hiện hành. 

6. Công an tỉnh 

- Gửi văn bản đề nghị Công an các tỉnh, thành phố (có liên quan) hỗ trợ tạo 

điều kiện thuận lợi cho đoàn trong quá trình vận chuyển công dân về địa 

phương; bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm đón và trả công 

dân; đảm bảo an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong quá trình đón công dân 

về. 

- Bố trí 04 xe ôtô cảnh sát giao thông và phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao 

thông vận tải, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Ban Dân Vận tỉnh ủy, Ủy 

ban Mặt trận tổ quốc tỉnh thực hiện công tác tiếp nhận, vận chuyển công dân từ 

các tỉnh, thành phố về địa phương theo Kế hoạch. 

 - Phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và Sở Y tế tổ chức cách ly 

nghiêm ngặt theo quy định phòng, chống dịch, đảm bảo an ninh, trật tự tại khu 

cách ly tập trung. 

7. Sở Thông tin và Truyền thông 

Chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt 

công tác truyền thông, tuyên truyền về chủ trương đón công dân An Giang để 

người dân hiểu mục đích, ý nghĩa của công tác này; thông tin, tuyên truyền rộng 

rãi về đối tượng, điều kiện tiếp nhận, phương tiện đón công dân, tổ chức cách ly 

công dân trở về từ vùng dịch. 

8. Sở Tài chính 

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách kết hợp với các 

nguồn vận động, hỗ trợ để triển khai thực hiện Kế hoạch. 

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

toán kinh phí theo quy định. 

9. Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh An Giang gửi văn bản đề nghị Ủy 

ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Long 

An phối hợp, thực hiện Kế hoạch đón công dân trở về địa phương. Đồng thời, 

tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quyết định thành lập đoàn đón 
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công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh, thành có dịch bệnh COVID-

19 đang diễn biến phức tạp trở về địa phương. 

- Phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Sở Tài chính trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tổng kinh phí chi cho hoạt động đón công dân 

và tổ chức cách ly tập trung.  

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Tổ chức và 04 Tiểu ban 

cụ thể như sau: 

+ Tiểu ban tiếp nhận và xét duyệt: do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ 

trì, phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội; 

+ Tiểu ban an toàn phòng, chống dịch COVID-19: do Sở Y tế chủ trì, 

phối hợp các đơn vị liên quan; 

+ Tiểu ban an ninh và đưa rước: do Công an tỉnh chủ trì, phối hợp Sở 

Giao thông vận tải; Sở Y tế và Sở Lao động, thương binh và xã hội. 

+ Tiểu ban hậu cần – an sinh xã hội: do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh chủ 

trì, phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, UBND 

huyện, thị xã, thành phố; Bộ chỉ huy quân sự tỉnh. 

10. Ủy ban nhân dân cấp huyện 

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

trở về địa phương theo các nhóm đối tượng ưu tiên nêu trên. 

- Phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh, các đơn vị có liên quan rà soát, lập danh sách công dân đủ điều 

kiện để đón về địa phương. 

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

thông báo và hướng dẫn cho các hộ dân có thân nhân đang tạm trú tại các tỉnh 

nêu trên thuộc nhóm đối tượng ưu tiên, có nguyện vọng trở về địa phương, đăng 

ký nguyện vọng và cung cấp chính xác các thông tin cá nhân. 

 - Chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn khẩn trương rà soát điều kiện 

cách ly y tế tại nhà phòng, chống dịch COVID-19 theo Công văn số 2407/CV-

BCĐ ngày 14/8/2021 của Ban Chỉ đạo Phòng, chống COVID-19 tỉnh. 

- Chỉ đạo các phòng, ban, chức năng, UBND các 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. 

- Có trách nhiệm phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh để tổ chức tiếp 

nhận và bố trí phương tiện vận chuyển công dân sau khi hoàn thành thời gian 

cách ly tập trung trở về địa phương của mình. 

- Chỉ đạo cho Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp 

xã và Ban Công tác Mặt trận ấp, khóm quan tâm chăm lo đời sống người dân khi 

trở về địa phương sinh sống. 

- Bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định. 
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11. Đối với công dân trở về địa phương 

- Cung cấp thông tin cá nhân, nơi ở đảm bảo trung thực, chính xác cho 

ngành chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn khi trở về An Giang. 

- Phải có giấy kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính với virus SARS-CoV-

2 trước thời điểm khởi hành về An Giang trong vòng 24 giờ. Hợp tác tốt với các 

lực lượng chức năng, thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của lực lượng làm nhiệm vụ 

trong quá trình vận chuyển. 

- Thực hiện nghiêm yêu cầu cách ly tập trung 14 ngày; sau khi kết thúc 

thời gian cách ly tập trung, thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà 14 ngày theo 

hướng dẫn của ngành Y tế, hạn chế đi ra ngoài, hạn chế đến chổ đông người 

trong thời gian tự theo dõi sức khỏe tại nhà.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tiếp nhận, đón công dân tỉnh An Giang từ 

các tỉnh, thành phố có nguyện vọng trở về quê An Giang do ảnh hưởng của dịch 

bệnh COVID-19. Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc xin báo về 

Sở Y tế (là cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo) để tổng hợp báo cáo xin ý 

kiến chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 

- TT. TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- TT.UBMTTQ VN tỉnh; 

- UBND TP: TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh:  

Bình Dương, Đồng Nai; Long An; 

- Các sở, ban ngành tỉnh; 

- BLL HĐH An Giang tại TPHCM và các tỉnh:  

Bình Dương, Đồng Nai; Long An; 

- UBND các huyện, thị, thành phố; 

- VP.UBND tỉnh: CVP, PCVP và 

  Phòng: KGVX, KTN; 

- Lưu: VT. 

TRƯỞNG BAN TỔ CHỨC 

 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Trần Anh Thư 
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