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tháng 9 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức đón phụ nữ mang thai sắp sinh, phụ nữ đang nuôi con nhỏ
dưới 03 tuổi và người đi khám, điều trị bệnh bị kẹt tại
Thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh (đợt 1)

Căn cứ Công điện số 1081/CĐ-TTg ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Thủ
tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 302TB/TU ngày 14 tháng 9 năm 2021 về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19;
Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch tổ chức đón phụ nữ
mang thai sắp sinh, phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 03 tuổi và người đi khám,
điều trị bệnh bị kẹt tại Thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh (đợt 1), cụ thể như
sau:
I. Mục đích, yêu cầu.
1. Mục đích.
- Nhằm hỗ trợ cho các đối tượng là phụ nữ mang thai sắp sinh, phụ nữ
đang nuôi con nhỏ dưới 03 tuổi và người đi khám, điều trị bệnh bị kẹt tại thành
phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh Ninh Thuận phù hợp với điều kiện tiếp nhận và
phương án phòng chống, dịch của tỉnh.
- Chủ động, tích cực, có phương án cụ thể cho từng đối tượng từ việc
đăng ký, tiếp nhận, xét nghiệm, đưa đón, cách ly; bảo đảm chặt chẽ, an toàn
phòng, chống dịch trước mắt và lâu dài.
2. Yêu cầu.
- Phải đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình đón nhận: người về an
toàn, vận chuyển an toàn, tổ chức cách ly an toàn; nếu có sự cố phải có phương
án xử lý an toàn.
- Các Sở, ban, ngành, đơn vị, địa phương và các cá nhân có liên quan tích
cực phối hợp, đảm bảo sự chủ động, thống nhất, kịp thời, đồng bộ và an toàn,
thực hiện đúng các văn bản hiện hành về phòng, chống dịch Covid - 19.
- Phải sàng lọc thông tin đáp ứng đầy đủ các điều kiện ngay từ đầu và phải
có phương án xử lý đối với từng tình huống có thể xảy ra.
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II. Điều kiện, đối tượng, số lượng tiếp nhận.
1. Đối tượng tiếp nhận: công dân thường trú tại Ninh Thuận, theo nhóm
đối tượng ưu tiên đón về như sau:
- Người đi khám, điều trị bệnh và bị kẹt tại thành phố Hồ Chí Minh (có hồ
sơ khám, chữa bệnh của Bệnh viện).
- Phụ nữ đang mang thai (từ 37, 38, 39 tuần tuổi, có giấy siêu âm/phiếu
khám thai của Bác sỹ chuyên khoa) và người thân đi theo (02 người/phụ nữ
mang thai).
- Phụ nữ đang nuôi con nhỏ dưới 03 tuổi (có giấy khai sinh của trẻ): gồm
có 02 con nhỏ và chồng cùng về.
2. Điều kiện tiếp nhận: Công dân thuộc các đối tượng nêu trên từ Thành
phố Hồ Chí Minh đang thực hiện giãn cách xã hội có nguyện vọng về tỉnh Ninh
Thuận; có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 (còn giá trị trong
vòng 72 giờ tính đến thời điểm đón về); phải có giấy xác nhận hoàn thành cách
ly (nếu thuộc đối tượng cách ly); cam kết thực hiện các quy định của tỉnh và địa
phương nơi cư trú về phòng, chống dịch Covid-19.
3. Số lượng: dự kiến khoảng 236 người (đính kèm danh sách cụ thể).
III. Quy trình tiếp nhận, đón về và cách ly tập trung.
1. Thực hiện thủ tục đăng ký, tiếp nhận.
Các đối tượng nêu trên có nhu cầu về Ninh Thuận sẽ thông qua gia đình
(người thân) tại địa phương tiến hành đăng ký trực tiếp với UBND cấp xã (có
mẫu phiếu đăng ký, xác định nhóm đối tượng); cấp xã lập danh sách, tổng hợp
chuyển cấp huyện tổng hợp chung và gửi về Sở Lao động– Thương binh và Xã
hội. Trên cơ sở báo cáo của UBND các huyện, thành phố, Sở Lao động–
Thương binh và xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem xét. Địa phương chịu
trách nhiệm về tính xác thực về danh sách đề nghị của địa phương lập.
2. Quy trình tiếp nhận.
- Sau khi có danh sách đăng ký cụ thể từ UBND các huyện, thành phố
chuyển đến; Sở Lao động– Thương binh và xã hội tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh
số liệu chính thức số công dân cần đón về để thống nhất về thời gian, số
lượng,… đón về đảm bảo chặt chẽ, an toàn.
- Sau khi Kế hoạch được ban hành, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ có văn bản đề
nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện sắp xếp, bố trí địa điểm tiếp
nhận và tạo điều kiện cho đối tượng được phép đến nơi tiếp nhận đảm bảo an
toàn; Tổ tiếp nhận sẽ kết nối với các đối tượng (thông qua số điện thoại) để
chuẩn bị các giấy tờ cần thiết và thông tin thời gian, địa điểm cụ thể để tiếp
nhận.
- Tại điểm tiếp nhận: Tổ tiếp nhận sẽ kiểm tra, đối chiếu các giấy tờ theo
quy định; tổ chức test nhanh trước khi đón về. Trường hợp qua test nhanh phát
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hiện ca nghi dương tính thì đối tượng nghi F0 và F1 có liên quan sẽ được ở lại
để điều trị, cách ly theo quy định.
3. Thời gian, địa điểm cách ly y tế.
3.1. Thời gian tổ chức đón công dân: Dự kiến đi và về trong ngày (thời
gian cụ thể do Tổ Công tác thống nhất đề xuất).
3.2. Thời gian cách ly: Thực hiện cách ly tập trung và theo dõi y tế theo
chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn 4911/UBND-VXNV ngày
16/9/2021 về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch đối với người về từ khu
vực có dịch Covid-19.
3.3. Địa điểm cách ly: Thực hiện cách ly tập trung tại Cơ sở cách ly của
tỉnh, cơ sở Bệnh viện đa khoa tỉnh đối với trường hợp phụ nữ mang thai từ đủ 37
tuần trở lên. Trường hợp công dân có nhu cầu cách ly tại các cơ sở lưu trú trên
địa bàn tỉnh sẽ đăng ký và tạo điều kiện theo nhu cầu.
3.4. Chi phí trong thời gian cách ly: thực hiện theo Nghị quyết số 16/NQCP ngày 08/02/2021 của Chính Phủ.
4. Phương thức vận chuyển.
Việc vận chuyển được thực hiện bằng ô tô do Sở Giao thông vận tải đề
xuất.
Số lượng phương tiện: Gồm 12 xe giường nằm do Công ty Phương Trang
tài trợ (mỗi xe tiếp nhận khoảng 20 người, không kể lái và phụ xe), 02 xe Công
an dẫn đường, 02 xe y tế, 01 xe phục vụ của Sở Lao động – Thương binh và Xã
hội.
5. Địa điểm tiếp nhận: Tập trung và đón tại Bến xe Miền Đông (cũ), địa
chỉ: 292 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
IV. Kinh phí thực hiện.
Từ nguồn ngân sách tỉnh về công tác phòng chống dịch Covid-19 và
nguồn vận động hợp pháp khác (nếu có).
V. Tổ chức thực hiện.
1. Văn phòng UBND tỉnh:
- Phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu Chủ tịch
UBND tỉnh thành lập Tổ công tác do Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và
Xã hội làm Tổ trưởng; đại diện lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân
sự tỉnh và Sở Y tế làm Tổ phó; đại diện lãnh đạo các Sở, ngành: Công an tỉnh,
Sở Giao thông - Vận tải, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Tỉnh
Đoàn, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và mời Trưởng Ban liên lạc đồng
hương Ninh Thuận tại Thành phố Hồ Chí Minh tham gia thành viên.
- Tham mưu UBND tỉnh có văn bản gửi Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ
Chí Minh tạo điều kiện cho Tổ công tác, người dân di chuyển đến địa điểm tiếp
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nhận và tổ chức tiếp nhận tại Thành phố Hồ Chí Minh được nhanh chóng, thuận
lợi, an toàn; tham mưu văn bản gửi UBND tỉnh Đồng Nai, Bình Thuận thông
báo thời gian, lộ trình để các địa phương hỗ trợ để đảm bảo an ninh trật tự.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố rà soát lại danh sách
đăng ký của công dân đã tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh và lên phương án cụ thể
đón công dân về.
- Thành lập Tổ tiếp nhận đưa công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về do
Phó Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội làm Tổ trưởng; thành viên
gồm các sở, ban ngành có liên quan: Công an, Y tế, Giao thông vận tải, Tỉnh
đoàn.
- Tổng hợp dự toán chi tiết kinh phí phục vụ cho công tác đưa đón công
dân gửi Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí thực hiện.
3. Sở Y tế:
- Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị y tế để phục vụ cho Tổ tiếp nhận và test
nhanh cho công dân được đón về.
- Tiếp cận người đang điều trị bệnh, phụ nữ mang thai để tư vấn về sức
khỏe, điều kiện đi lại và cử nhân viên y tế tham gia Tổ tiếp nhận cho phù hợp.
- Có phương án phối hợp chặt chẽ với các cơ sở y tế tại Thành phố Hồ
Chí Minh và các tỉnh liên quan trên đường di chuyển để hỗ trợ xử lý những tình
huống phát sinh về y tế (nếu có).
- Phối hợp với Ban điều hành các khu cách ly của tỉnh tổ chức thực hiện
tiếp nhận cách ly tập trung tại Bệnh viện tỉnh.
4. Sở Giao thông vận tải:
- Chủ trì, phối hợp với nhà xe Phương Trang để bố trí phương tiện, tổ
chức vận chuyển đón người dân tại địa điểm tiếp nhận về đến cơ sở cách ly tập
trung đảm bảo đúng lịch trình và an toàn.
- Chủ động liên hệ và thống nhất với Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ
Chí Minh và các địa phương liên quan đề nghị tạo điều kiện hỗ trợ cho Tổ tiếp
nhận của tỉnh thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch; phối hợp hỗ trợ việc điều tiết
xe của Tổ tiếp nhận trong quá trình di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về
tỉnh; kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có).
5. Công an tỉnh: Bố trí xe dẫn đoàn theo lịch tiếp nhận; chủ động liên hệ,
phối hợp với Công an Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có Đoàn xe đi qua
đảm bảo lưu thông thuận lợi, an toàn, an ninh trật tự theo kế hoạch.
6. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh: Căn cứ số lượng tiếp nhận theo kế hoạch,
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Ban Điều hành các khu cách ly tập trung tỉnh) rà soát,
kích hoạt các khu cách ly đảm bảo để tiếp nhận và tổ chức cách ly theo quy
định.
4

7. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh: Trên cơ sở danh sách được xác lập và kế
hoạch được ban hành; Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh có trách nhiệm
làm đầu mối liên hệ với Ban liên lạc đồng hương tỉnh Ninh Thuận tại Thành phố
Hồ Chí Minh thông tin đến công dân để xác nhận và thực hiện các thủ tục đưa
đón về địa phương.
8. Sở Tài chính: Tham mưu bố trí kinh phí thực hiện theo đề xuất của Sở
Lao động – Thương binh và Xã hội.
9. Tỉnh Đoàn: Cử 02 đoàn viên tham gia Tổ tiếp nhận theo đề nghị của
Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
10. UBND các huyện, thành phố:
- Triển khai, rà soát, xác nhận người dân của địa phương mình theo tiêu
chí đã được thống nhất bảo đảm chính xác, gửi về Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội để thống nhất phương án đưa đón.
- Liên lạc với công dân có danh sách đăng ký về quê chuẩn bị các thủ tục
theo quy định và thời gian đón về theo Kế hoạch.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn phát sinh đề nghị phản ánh về
UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội) để phối hợp, giải
quyết./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- UBND Tp.HCM (p/h hỗ trợ);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (báo cáo);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các sở, ban, ngành có liên quan;
- UBND các huyện, tp;
- Đài PTTH, Báo Ninh Thuận;
- VPUB: LĐ, CV;
- Lưu: VT, VXNV. NVT

Lê Huyền
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