
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH AN GIANG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:  2114/QĐ-UBND An Giang, ngày  14  tháng  9  năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc thành lập Ban Tổ chức và các Tiểu ban 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 

 

 CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG 

 Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương được Quốc hội thông qua 

ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức 

Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 

2019; 

 Căn cứ Nghị quyết số 86/NQ-CP, ngày 06 tháng 8 năm 2021 của Chính 

phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để thực hiện 

Nghị quyết số 30/2021/QH15 ngày 28/7/2021 của Quốc hội khóa XV; 

 Công điện số 1081/CĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Thủ tướng 

Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19; 

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

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

Căn cứ Thông báo số 83-TB/TU ngày 10 tháng 9 năm 2021 của Tỉnh ủy 

An Giang về Kết luận Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đón công 

dân An Giang trở về địa phương; 

 Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thành lập Ban Tổ chức đón công dân tỉnh An Giang đang sinh 

sống tại các tỉnh/thành đang có dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trở về 

địa phương, cụ thể: 

1. Trưởng Ban: Ông Trần Anh Thư, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. 

2. Phó Trưởng Ban: 

- Ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh;  

- Ông Nguyễn Văn Lèo, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Mời Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Mời Ông Võ Nguyên Nam, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy;  

- Ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế. 
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3. Thành Viên: 

- Ông Nguyễn Phú Tân, Giám đốc Sở Giao thông vận tải; 

- Ông Trần Minh Nhựt, Giám đốc Sở Tài chính; 

- Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Ông Đinh Minh Hoàng, Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Lãnh đạo Báo An Giang, Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang. 

4. Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Ban Tổ chức:  

Giúp Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh 

a) Chức năng, nhiệm vụ: 

- Xây dựng Kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch đón Công dân tỉnh 

An Giang đang gặp khó khăn do dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí 

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

tiên theo Thông báo số 83-TB/TU ngày 10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về chủ trương đón công dân An Giang trở về địa phương, gồm: “người trên 65 

tuổi; phụ nữ mang thai từ 6 tháng trở lên; phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 12 

tháng tuổi; trẻ em dưới 15 tuổi, học sinh về nhập học, người đi khám, chữa 

bệnh. Tất cả nhóm trên không thuộc đối tượng F0, F1”. 

- Thành lập các Tiểu ban giúp việc trong triển khai thực hiện kế hoạch. 

- Chỉ đạo các cơ quan thông tin truyền thông tuyên truyền đến các tầng 

lớp nhân dân hiểu rõ chủ trương hỗ trợ, các đối tượng ưu tiên theo quy định, 

đang có nhu cầu cấp thiết trở về địa phương và cam kết thực hiện tốt các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

- 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 và gói an sinh xã hội sau khi 

trở về địa phương. 

b) Quyền hạn: Các thành viên Ban Tổ chức làm việc theo chế độ kiêm 

nhiệm, có trách nhiệm giúp Trưởng ban và phối hợp chặt chẽ với các Tiểu ban 

trong việc chỉ đạo triển khai 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. 

Các thành viên Ban Tổ chức được sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác 

để phục vụ cho quá trình hoạt động, đồng thời sử dụng bộ máy giúp việc, 

phương tiện, trang thiết bị làm việc của cơ quan nơi công tác trong chỉ đạo, điều 

hành hoạt động và thực hiện các nhiệm vụ khác (nếu có) do Trưởng Ban Tổ 

chức phân công.  
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Điều 2. Thành lập 04 Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức trong triển khai 

Kế hoạch đón công dân tỉnh An Giang đang sinh sống tại các tỉnh/thành đang có 

dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trở về địa phương, cụ thể: 

1. 04 Tiểu ban giúp việc cho Ban Tổ chức: 

a) Tiểu ban tiếp nhận và xét duyệt; 

b) Tiểu ban an toàn phòng, chống dịch COVID-19; 

c) Tiểu ban an ninh và đón công dân; 

d) Tiểu ban hậu cần – an sinh xã hội. 

 (Đính kèm danh sách thành viên các Tiểu ban) 

2. Chức năng, nhiệm vụ của các Tiểu ban: 

a) Chức năng, nhiệm vụ chung: 

- 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. 

- Phối hợp chặt chẽ với các địa phương nơi 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 công dân về quê. 

b) Chức năng, nhiệm vụ cụ thể: 

- Tiểu ban tiếp nhận và xét duyệt: 

 + Thông báo rộng rãi chủ trương đưa người dân An Giang thuộc đối 

tượng ưu tiên trên tại tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và thành phố Hồ 

Chí Minh về quê hương An Giang trên các phương tiện thông tin đại chúng, đài 

truyền thanh cơ sở và các phương tiện truyền thông khác. 

 + Thông tin cụ thể điều kiện tiếp nhận, hình thức đăng ký, rà soát, lập 

danh sách người dân An Giang có nhu cầu trở về quê An Giang 

 + Tổng hợp danh sách người dân An Giang có nhu cầu trở về quê An 

Giang trình UBND tỉnh phê duyệt. 
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- Tiểu ban an toàn phòng, chống dịch COVID-19: 

+ 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. 

+ 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. 

- Tiểu ban an ninh và đưa rước: 

+ 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. 

+ 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. 

+ 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. 

+ 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. 
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+ Tăng cường kiểm tra thường xuyên công tác tổ chức cách ly nghiêm 

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

tập trung. 

- Tiểu ban hậu cần – an sinh xã hội: 

+ Bảo đảm kinh phí, phân bổ và quản lý, sử dụng kinh phí phòng, chống 

dịch; tổ chức triển khai thực hiện việc mua sắm vật tư, trang thiết bị, hóa chất, 

thuốc... phục vụ đón công dân; 

+ Phối hợp vận động nguồn lực thực hiện gói quà an sinh xã hội hỗ trợ 

cho công dân trở 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 trình UBND tỉnh 

phê duyệt. 

3. Chế độ làm việc: 

- Các thành viên Tiểu ban hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm. Trưởng các 

Tiểu ban trực tiếp chỉ đạo, điều hành toàn bộ hoạt động của tiểu ban, chịu trách 

nhiệm trước Trưởng Ban Tổ chức, UBND tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch đề ra 

(các Tiểu Ban cần xây dựng kế hoạch chi tiết để đảm bảo thực hiện nhiệm vụ 

được giao theo quy định). 

- Các Thành viên Tiểu ban trong phạm vi quyền hạn, nhiệm vụ được giao 

sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị công tác để phục vụ cho quá trình hoạt 

động, đồng thời sử dụng bộ máy giúp việc, phương tiện, trang thiết bị làm việc 

của cơ quan nơi công tác trong chỉ đạo, điều hành hoạt động. 

- Trưởng Tiểu ban kịp thời báo cáo tình hình về công tác triển khai kế 

hoạch và đề xuất các biện pháp cần triển khai thực hiện đạt hiệu quả. 

 Điều 3. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các Trưởng Tiểu ban chịu 

trách nhiệm tổng hợp, thẩm định nhu cầu kinh phí, tham mưu UBND tỉnh cấp bổ 

sung kinh phí, bảo đảm đủ nguồn lực triển khai thực hiện Kế hoạch; đồng thời 

chịu trách nhiệm hướng dẫn thanh quyết toán theo quy định.  

 Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Ban Tổ chức và các Tiểu ban tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 5. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, 

ngành tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố và các thành viên 

có tên tại Điều 1, Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  
 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 5; 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Bộ Y tế; 

- TT.TU, HĐND, UBND, UBMTTQVN Tỉnh; 

- Lãnh đạo VP. TU, UBND tỉnh; 

- Phòng: KGVX,KTN,TH; 

- Lưu: HC-TC; KGVX. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

     

 

   Nguyễn Thanh Bình  
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DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÁC TIỂU BAN 

(Kèm theo Quyết định số: 2114/QĐ-UBND ngày  14  tháng  9  năm 2021 của  

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang) 

 I. Tiểu ban tiếp nhận và xét duyệt: 

 1. Trưởng Tiểu ban: Ông Châu Văn Ly, Giám đốc Sở LĐTBXH. 

2. Phó Trưởng Tiểu ban: Nguyễn Thị Tuyết Minh, Phó Chủ tịch 

UBMTTQ Việt Nam tỉnh. 

3. Các Thành viên: 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Sở Thông tin và Truyền thông;  

- UBND huyện, thị xã, thành phố. 

II. Tiểu ban an toàn phòng, chống dịch COVID-19: 

 1. Trưởng Tiểu ban: Ông Trần Quang Hiền, Giám đốc Sở Y tế.  

2. Phó Trưởng Tiểu ban: Ông Phạm Thành Nghĩa, Phó Chỉ huy trưởng Bộ 

Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

3. Các Thành viên: 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố (phụ trách lĩnh vực phòng, 

chống dịch). 

- UBND huyện, thị xã, thành phố. 

III. Tiểu ban an ninh và đưa rước: 

 1. Trưởng Tiểu ban: Ông Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh. 

2. Phó Trưởng Tiểu ban: Ông Nguyễn Phú Tân, Giám đốc Sở GTVT. 

3. Các Thành viên: 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. 

- Trung tâm CDC. 

- Các cơ sở y tế (được bố trí thực hiện test nhanh). 

- Đoàn Thanh niên. 

IV. Tiểu ban hậu cần – an sinh xã hội: 

 1. Trưởng Tiểu ban: Ông Nguyễn Tiếc Hùng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ 

Việt Nam tỉnh. 

2. Phó Trưởng Tiểu ban: Ông Phan Văn Tuấn Phó Giám đốc Sở 

LĐTBXH. 

3. Các Thành viên: 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy; 

- Sở Tài chính; 

- Sở Thông tin – Truyền thông; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố. 
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