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THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên  

tại cuộc họp chỉ đạo triển khai việc đón công dân Ninh Thuận  

từ Đồng Nai trở về tỉnh và thực hiện cách ly tập trung 
 

 
Chiều ngày 30/7/2021, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên đã 

chủ trì cuộc họp chỉ đạo triển khai việc đón 464 công dân Ninh Thuận từ Đồng 

Nai trở về tỉnh và thực hiện cách ly tập trung theo quy định. Tham dự cuộc họp 

có lãnh đạo: Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc 

Việt Nam tỉnh, Tỉnh đoàn, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động 

Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và 

Truyền thông, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

tỉnh, Ủy ban nhân dân huyện Thuận Nam. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy; trên cơ sở ý kiến đề 

xuất, kiến nghị của các thành viên dự họp; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn 

Long Biên đã kết luận và chỉ đạo như sau: 

1. Việc đón 464 công dân Ninh Thuận từ Đồng Nai về tỉnh và thực hiện 

cách ly tập trung theo quy định bắt đầu thực hiện vào ngày 31/7/2021. Đề nghị 

các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương phối hợp thực hiện việc đón tiếp 

đảm bảo an toàn, hiệu quả, an ninh trật tự, tuân thủ nghiêm các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19, không để xảy ra tình trạng quá tải năng lực các 

khu cách ly và năng lực y tế địa phương, không để dịch lây lan ra cộng đồng. 

Quá trình thực hiện phải bảo đảm tính thống nhất, khẩn trương, đồng bộ, kịp 

thời trong lãnh đạo, phối hợp tổ chức thực hiện giữa các lực lượng liên quan. 

2. Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội khẩn trương cập nhật danh 

sách, số lượng công dân Ninh Thuận từ Đồng Nai về tỉnh chính xác, gửi đến các 

thành viên dự họp và các địa phương có công dân để nắm thông tin, chủ động 

phối hợp thực hiện, tính toán khả năng đảm bảo cách ly của từng địa phương.  

3. Giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Trưởng Ban điều hành các khu cách ly 

tập trung tỉnh) chịu trách nhiệm bố trí công dân Ninh Thuận từ Đồng Nai về các 

khu cách ly tập trung của tỉnh và của các địa phương, đảm bảo tuân thủ nghiêm 

về phòng chống dịch, phù hợp theo tình hình thực tế và quản lý theo quy định. 

4. Giao Công an tỉnh chủ trì, phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Tỉnh Đoàn, Sở Giao thông vận tải, Sở Y tế, 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân các huyện, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh khẩn trương lập phương án, phân công nhiệm vụ cụ thể 

các thành viên tham gia thực hiện tổ chức tiếp đón công dân Ninh Thuận từ 
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Đồng Nai về tỉnh và đưa đến các khu cách ly tập trung theo quy định, đảm bảo 

an toàn, hiệu quả. 

5. Thống nhất địa điểm đón công dân Ninh Thuận từ Đồng Nai về tập 

trung tại Khu công nghiệp Phước Nam vào ngày 31/7/2021, được phân theo 

từng khu vực địa phương để dễ tiếp đón, sau đó bố trí đưa đến các khu cách ly 

tập trung theo sự điều phối của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh.    

6. Giao Ủy ban nhân dân các huyện (có công dân về) khẩn trương cử các 

lực lượng chức năng (Quân sự, Công an, Đoàn thanh niên, Y tế, Mặt trận Tổ 

quốc,...) phối hợp cùng các cơ quan chức năng của tỉnh tổ chức đón, đưa công 

dân thuộc địa phương quản lý về khu cách ly theo quy định, bảo đảm an toàn, 

đầy đủ và chặt chẽ. 

7. Đề nghị Tỉnh đoàn khẩn trương phối hợp, cử đoàn viên thanh niên hỗ 

trợ các địa phương trong việc đưa công dân Ninh Thuận từ Đồng Nai về đến các 

khu cách ly tập trung được an toàn. 

8. Giao Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận cử phóng viên 

ghi hình, đưa tin phản ánh hoạt động tiếp đón công dân Ninh Thuận từ Đồng Nai 

về và đưa đến các khu cách ly tập trung theo quy định. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến kết luận, chỉ đạo của 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Long Biên để các cơ quan, đơn vị 

và địa phương biết, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Theo thành phần dự họp; 

- Đài PTTH tỉnh, Báo Ninh Thuận (thực hiện); 

- UBND 06 huyện (thực hiện); 
- VPUB: LĐ, VXNV, KTTH; 

- Lưu: VT, TCDNC.    ĐTL   
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