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KE HOACH
Tip nhn, vn chuyn cong dan Quãng Tr dang tirn trü ti
hanh pho Ba Nang gip kho khan do anh htrong cua d!ch bçnh
COVID-19 có nguyen vng thrçrc tror v Quãng Tr ((lçrt 01)
Hin nay, djch bnh Covid-19 din bin phirc tap, thành ph Dà N.ng
clang thrc hin giân cách xã hi, nhiu cong dan Quàng Trj lam vic, hc tip, du
ljch, thäm ngtthi than ti thành ph6 Dà Nng có nhu câu tr& ye qué nhirng không
th v; trong do có mt s ngu&i cO hoàn cành dc bit, có nguyen vpng ducic h
trçl sam trâ v qué d kjp hçc tap, cong tác và n djnh cuc sng (hçc sinh,
ngthi lao dng clang mang thai, ngrai Ian tuM, ngu?i thäm than và du ljch).
D to diu kin cho nguai dan gp khó khãn, cO hoàn cành dc bit duqc
tra v qué trong tInh hInh clang có djch bnh, UBND tinh ban hành K hoach
tip nhn, vn chuyn cong dan Quãng Trj gp khó khàn, cO hoân cánh dc bit
clang t?m tth ti thành ph Dà Nng có nguyen vong duçic trâ v quê nhu sau:
I. M1JC +J!CH, YEU CAU
- T chüc, tto diu kin dua cong dn Quãng Trj clang t?m tri tai thành
ph Dà Nng gp khó khän, có hoàn cãnh dc bit do ãnh hithng cüa djch bnh
COVID- 19 CO nguyen vQng dixçic trâ v Quãng Trj và thrc hin each ly y t tp
trung tai các khu each ly theo quy djnh.
- Vic di.ra nguai dan tr vüng djch tth v dja phtiing phâi dam bâo chu
dáo, an toàn, hiu qua, dc bit là phâi tuân thu các quy djnh v phOng, chng
dich bênh COVID-19; dam bão hçip dng cht chë giüa các Sâ, ban ngành và
các dja phrang.
- Chñ dng, tIch circ ehun bj t& mci mt. Co các bin pháp phOng,
chng, bâo dam an toàn không d lay lan djch bnh di vâi nguai trrc tip tham
gia lam nhim vii và cong dng dan eu.
- T chac kim tra, xét nghim phân lo?i và thrc hin các bin pháp each
ly theo quy djnh di vói ngtrai tir vüng djch tr& v& Phát hin som nhiThg tnr&ng
hçip nghi nhim bnh d kp th&i chuyn v các cu sâ y t diu trj.
II. DO! TUNG
- Trong Dçit 01, uu tiên dua nhing di tuçing là ngtthi di thäm than, du ljch;
Nguai lao dng clang mang thai, ngu&i 1&n tui (tr 55 tui tra len) và hçc sinh
ngtthi Quàng Trj (gçi chung là di tuqng có hoàn cãnh d,c bit) clang liru tn'i ti
thành ph Dà Nng, dã duqe xét nghip bng phuong pháp PCR có kt qua am
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tInh, có nguyen vng chInh dáng duçic trô ye Quãng Trj và th%rc hin each ly y
t t.p trung ti các khu each ly.
- Các di tixçmg con lai có nguyen vQng trâ v quê: Giao Si Lao dng —
Thwng binh và Xã hi tip tc rà soát, d xut phixang an cii the.
III. NQI DUNG, THO1 GIAN THV'C HIN
1. Ni dung
1.1. Cong tãc thông tin, tuyên truyn
Thông báo rng rãi chü trucing di.ra cong dan Quâng Trj có hoàn cânh dc
bit t1r thành phô Dà Nng v quê trén các phi.rang tin thông tin di chOng và
các phucing tin khác: Trên Dài Phát thanh - Truyn hInh tinh; Báo Quâng Trj;
trén h thng các dài phát thanh các huyn, thj xã thãnh ph; trén mng xâ hi;
UBND các xâ, phumg, thj trân.
1.2. Tip nhn dàng k tir ngirb'i dan (tir ngtroi nhà & quê, ngtrbi di
thãm than, du ljch, ngtrOi lao dng dang mang thai, ngirOi Lo'n tuii và h9c
sinh ti thành ph Ba Nng)
Ngix?ii dan có con em có hoãn cânh dc bit dang luu trCi ti Dà Nkg,
ngiiôi di thãm than, du ljch, nguYi lao dng dang mang thai, nguYi ion tui và
h9c sinh dang lixu trü tai thành ph Dà Nng có nguyen v9ng v Quãng Trj trirc
tiêp däng k ti PhOng Lao dng - Vic lam - An toàn lao dng thuc SO Lao
dng-Thung binh và Xã hi tinh Quàng Trj qua din thoi, zalo, facebook...
1.3. Tip nhn, don cong dan Quãng Trj có hoàn cãnh dc bit dang
lu'u trO ti Ba Nng v quê theo nguyen vQng và t chtrc cách ly tp trung
theo quy djnh
- T chtrc t cong tác thrc hin nhim vi don cong dan Quãng Trj Co hoàn
cánh dc bit dang lixu trO ti Dà Nng v quê theo nguyen vong.
- Can cü s lixçmg cong dan Quâng Trj có hoàn cánh dc bit tr thành ph
Dà Nng dàng k v quê d bS trI các dim don phü hqp ti thành ph Dà Nng
và b trI dja dim cách ly phü hçp.
- B trI dy dü trang thi& bj y t, dam bão nhu cu v hu cn yà các nhu
cu thit yu cho ngu?ii dan trong qua trInh don, di chuyn yà 0 dja dim cách ly
theo quy djnh.
- Bt trI lijc lixcmg thire hin các nhim vi,1 ti các trung tarn each ly.
2. Oja dim each ly
C sO each ly tp trung ti các huyn, thj xa, thành ph& dirge UBND tinh
thânh 1p theo d nghj cüa B Chi huy Quân sr tinh (Dr kiln sl ngithi dwa v
và cách ly dcrt 1 tIt 250 dIn 300 ngwô.
3. ThOi gian thirc hin, dja dim xut phát di tip nhn, don cong dan
3.1. Thuri gian cIwn bj: Tr ngày 05/9 den ngày 09/9 nãm 2020.
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3.2. Thôi gian hip nhOn,

don

cong

dan

QuOng Tn

ye

quê: Ngày

10/9/2020.
A
A
. .
3.3. Thor: gian va dja
them xuatphat cua to cong tac di tiep nhin va don
cong dan:
- Thñ gian xuât phát: Vào lüc 07 gi ngày 10/9/2020.
s

r
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- Dja diem xut phát: Trung tam Van hóa — Din ánh tinh.
IV. TO CHUC THVC HIN
1. S& Lao dng-Thtro'ng binh và Xã hi
Sâ Lao dng - Thucing binh và Xã hi là Co quan thu&ng trrc, trirc tiêp t
chrc tip nhn, don cong dan Quâng Trj có hoàn cánh dc bit tir thành ph Dà
Nng v quê, thrc hin các nhim vii sau:
- Tham mru Ban Chi dio tinh thành 1p To cong tác tip nhn, don cong
dan v quê truic ngày 08/9/2020 (ngoài 1irc luqng chi huy, dn &r?mg và lái Xe,
mi xe don Cong dan có 01 chin s cong an hoc 01 chin s9 quân di thirc
hin quân l cong dan trên Xe, 01 nhân viên y t thrc hin chuyên mon v y t).
- Ban hành van ban hiing dan, trin khai vic thông báo và tip nh.n dang
k cüa cong dan. Tip nhn dang k cüa cong dan tric tip bang din thoai,
zalo, facebook ti Sâ (PhOng Lao dng-Vic lam-An toàn lao dng) và thng hçip
danh sách ngt.thi có nguyen vQng v qué, báo cáo Ban Chi dao và gi:ri Sà Giao
thông vn tái, Cong an tinh, B chi huy Quân sr tinh, Sx Y t tnthc ngày
08/9/2020.
- Lien h, thông báo cii th cho cong dan dã däng k v Quãng Trj bi& thôi
gian, dja dim, phrcmg tin don tai thành ph Dà Nang, yêu c.0 cong dan dn
dja dim don phâi mang theo các giy ti lien quan: Chrng minh nhân dan, kt
qua xét nghim bang phi.rong pháp PCR có kt qua am tinh, giy chIrng nhn dâ
each ly d phic vi kim tra, di chiu.
- Phi hcip SO Lao dng - Thi.rang binh và XA hi thành ph Dà Nang d t
chOc däng k và thng kê danh sách däng k v quê, chçn dja dim tp kit,
thng nht thOi gian tp kt ti thành ph Dà Nng và thông báo ngl.r&i dan dn
các dim tp kt d ye qué.
- Theo dôi, don doe các SO, ban, ngành, dja phixcmg thirc hin nhim vii
duçic phân công; tng hqp báo cáo kt qua tip nhn, don cong dan Quãng Tr có
hoàn cãnh dc bit tir thành ph Dà Nng v qué.
- Tham miiii UBND tinh v ch c1, chInh sách di vOi ngi.r&i tham gia th
cong tác tip nhn, don cong dan v qué. Cong an tinh, B chi huy Quân si tinh,
SO Y t 1p danh sách ngizYi tham gia tO cOng tác tiêp nhn, dOn cong dan v quê
(bao gm ngrOi chi huy, hrc hrçng dn thrOng và nhãn vién thuc các t), giri
SO Lao dng-Thuong binh và Xã hi tnrOc ngày 08 tháng 9 nam 2020, d tham
misu Ban chi dao tinh.
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2. Cong

an tinh

Co trách nhim chi huy vic tip nhn, don cong dan Quãng Trj ttr thành ph
Dà Nng và tinh Quang Nam v qué và chü dng thirc hin mt so nhim vi sau:
- B tn 1irc lirqng tham gia và cir 01 länh do trirc tip chi huy các t cong
tác thrc hin nhim vii don cOng dan Quãng Trj cO hoàn cánh dc bit dang hxu
trü t?i Dà N.ng v quê; ph& hcip Cong an thành ph Dà Nng b trI hrc hxçing
dam bâo an ninh trt t1r t?i các dim tp kt cong dan v quê; b trI hrc hsçng
dn dithng trong qua trInh di chuyn tr khu virc tip nhn ti thành ph Dà
Nng v khu vrc cách ly tp trung dam bâo an toàn; dam bâo cong tác hu cn
cho hrc krçing tham gia t cong tác tip nhn, don cong dan v quê.
- Phi hqp vài Cong an thành ph Dà Nng, tinh ThIra Thién- Hue các ni
dung lien quan dn cong tác tip nhn, di chuyn cOng dan Quâng Trj tü thàuh
ph Dà Nng v quê.
- Chü trI, phi hcp vOi Bô Chi huy Quân sir tinh thông báo th&i gian tip
nhn cOng dan tai khu cách ly và bàn giao cong dan cho khu cách ly.
- Chü trI dam bâo an ninh, tr.t t1r và an toàn giao thông trong qua trInh don
ctua cOng dan v quê và trong thii gian each ly.
3. B chi huy Quân sij tinh
Bô chi huy Quân sir tinh thay mt Ban chi dao tinh chi huy thirc hin each
ly dôi v6i cong dan Quâng Trj tü thãnh phO Dà Nang ye quê, CO trách nhim:
- Chü tn, phi hçp vâi UBND các huyn, thj xã, thành ph rà soát, tham
muu UBND tinh và Ban Chi do phOng, ching djch bnh viêm &rrng ho hp
cp do chñng mri cüa vi rut Corona tinh quyt djnh thành 1p các khu cách ly
tp trung t?i các huyn, thj xA, thành ph và chi dao các dja phi.rang chu.n b
cong tác h.0 cAn tai các khu cách ly.
- Bô tn lirc luqng tham gia t cong tác chra cong dan v quê; dam bão các
hu cAn di vâi 1irc luqng tham gia t cOng tác tip nhn, don cOng dan v quê.
- Phi hqp vâi COng an tinh chi do các dcrn vj thuc quyn t chüc 1irc
luqng tuAn tna, canh gác dam bào an ninh trt tir, an toàn xä hi ti các khu cách
ly tp trung.
- Ph& hçip v&i Cong an tinh, Sâ Y t vâ các dja phixong phãn bi s luqrig
cOng dan dn các khu cách ly tp trung các huyn, thj xâ, thành ph d cách ly.
A

4.SoYte
- Chi do, hithng dAn thirc hin các cOng tác chuyên mon trong phOng,
chng djch bnh Covid-19 trong qua trInh tiêp nhn, don cong dan ye quê, dam
bão dôi tuqng &rqc diia v qué du dã duçic xét nghip bAng phuong pháp PCR
có kt qua am tinh.
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- Phôi hçp S& Y té thành phô Dà Näng dê phân 1oi và rà soát cong dn
dã xét nghim, sang ice d cách ly phü hçp, phát hin sm nhng trueing hçip
nghi nhim bnh d kp thii chuyn v các cci si y tê diéu trj.
- T chüc hi.ràng dn ngri dan v qué khai báo y t; cài dt rng ding
B luezone.
- Dáp ring kjp thôi, dÀy dü trang phiic bão h, boa chAt khir khun, huâng dn
cho lái xc và than viên di cüng v phông, chng djch bnh; cung cAp các thit bj bão
h phông djch cho can b và nhãn viên phc v di chuyn nguñ dan.
- B trI trang thit bj y t và các 4t dung, thit bj khác cAn thit cho vic
don dua cong dan v qué và t?i khu each ly tp trung.
- Phân công, b trI nhân viên y t tham gia t cong tác thirc hin nhim vii
don cong dan Quáng Trj v qué và ti các khu cách ly tp trung; dam báo cong
tác hu cAn cho hrc lircing tham gia t cong tác tip nhn, dOn cong dan v quê.
5. S& Giao thông vn tãi
- Chü trI, phi hcip v&i các SO: Lao dng - Th.rcing binh và Xã hi, Y t dir
kin s krçing xe và iái xe thirc hin don cong dan tü thành ph Dà Nng v& qué;
b tn, thuê xe vn chuyn ngt.rOi dan v quê dam báo theo s lirçcng dr kin; 1p
danh sách Xe, danh sách lái xc cung cAp cho các SO, ban ngành lien quan d phi
hcTp thirc hin nhim vi; cung cap nuOc ung cho cong dan trén các xc don cong
dan tr& v. Thrc hin bàn giao xe cho các t cong táe theo dung thii gian và dja
dim quy djnh (cong tác bàn giao xe tnrOc ngày 09/9/2020 t?i Cong an tinh).
- CAp 1nh vn chuyn, phü hiu; dam bão các phuang tin có mt dung
giO, dung dja dim dâ thông báo cho cong dan; ph6i hçp vOi các don vi lien
quan cüa thành ph Dà Nng, tinh Thüa Thién - Hu dam bão dam bâo trCn
tuyn vn chuyn xe di chuyn lien tic (trü tnr?mg hçip bAt khá kháng), di thAng
dn các khu each ly tp trung, tuân thu mi yêu cAu v y t.
- Sau khi giao cong dan tai khu each ly, phi hqp SO Y t tin hành khi:r khuAn
xc và thirc hin các bin pháp phOng djch cho lirc luqng lam nhim vii trén xc dung
quy djnh.
6. S& Thông tin và Truyn thông
- Hi.rOng dAn các co quan thông tAn báo chI, truyn hInh, phát thanh dua tin
d thông báo rng rAi K hooch cüa UBND tinh v vic dua cong dan Quãng Tij
ye qué.
- HuOng dAn các co quan thông tAn báo chI, truyn hInh kjp thOi n&n tmnh
hInh djch beth Covid- 19, tuyén truyn rng rãi các ni dung phOng ching djch
bnh.
7. S& Tài chInh
- HuOng dAn các SO, ngãnh và các dja phuong ip dir toán kinh phi thirc
hin vic tip thn, don &ra cOng d Quãng Trj v quê và kinh phi thrc hin
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cách ly tp trung; tng hcip dr toán kinh phi cüa các So, Ngành vâ các dja
phwing trInh UBND tinh quyt djnh b tn ngân sách thirc hin.
- Tham muii UBND tinh phân bô kinh phi thirc hin vic dua cong dan
Quâng Trj ti thành phô Dà Nng v qué và kinh phi thixc hin each ly tai các
khu each ly tp trung theo quy djnh.
- HuOng dn cac SO, ban ngãnh, dja phxcmg vic thre hin thanh quyt
toán kinh phi thrc hin.
A

-

8. UBND cac huyçn, th xa, thanh pho
- Chi dao các phông, ban chuyén môn, Dài Truyn thanh thông báo rng rãi
K hoach cüa UBND tinh v vic dua cong dan Quâng Trj tir thành ph Dà
qué.
N.ng
- Chü trI to chüc thirc hin cong tác each ly cho cOng dan tai các khu each
ly tp trung ti huyn, thj xã, thành ph& bao gm: ch9n dja dim khu each ly
(mgi huyn, thj xã, thãnh ph chun bj s Iuqng ngu?.ii each ly tr 150 dn 200
nguOi) và gcri danh sách các dja dim each ly, s hrçing nguOi s tip nhQ.n each
ly tüng dja dim dn B chi huy Quân sr tinh d trinh UBND tinh quyt djnh
thành 1p khu each ly tp trung hoân thành truOc ngày 07 tháng 9 näm 2020;
chun bj co sO v.t cht và dam bâo cOng tác hiu c.n, các phucrng tin thit yu
khác cho ngi.rOi dan trong thOi gian each ly.
ye

- PhSi hçp vOi SO Y t b trI trang thi& bj y t và các v.t dung, thi& bj khác
c.n thit cho vic don dua cong dan v quê và tai các khu cách ly tp trung.
- Phân công, b trI 1rc lucmg tip nh3n cong dan Quáng Trj v quê ti các
khu cách ly tp tnung theo diu phi cüa Ban chi dto.
9. D ngh Uy ban mt trn T quc Vit Nam tinh
- Xem xét h trçi kinh phi cho cong tác t chirc tip nhQtn, don dua cong dan
Quãng Trj tr thành ph Dà N.ng v qué và cOng tác cách ly y t tai các tnung
tam each ly;
- Khão sat, h trçi nhUng di tuqng d.c bit khó khàn, khOng có vic lam,
không cO thu nhp d dam bão mOe sang thi thiu dang hru trO ti thành ph Dà
Nng.
10. Chi do thirc hin
- UBND tinh phân cong dng chI Ha S Dng, Phó Chü tjch ThuOng trirc
UBND tinh trirc tip chi do cong tác tip nhn, vn chuyn cong dan Quàng Trj
dang tam tri tai thành ph Dà Nng gp khO khan do ânh huOng cOa djch bnh
COVID-19 cO nguyen vQng duqc trO v Quãng Trj.
- Giao du mi lien h thông tin tai tinh Quãng Trj nhis sau:
+ Ong Phan Van Linh, Giám dác Sà Lao dç5ng-Thitong binh và Xâ hç5i, s
diên thoi: 0913 400 447.
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+ Ba Dirong Thj Hái Yen, Phó Gicm dóc Sà Lao d5ng- Thwcing binh và
Xã hç5i, s din thoçzi:0949 756 368.
+ Ong Lê Van Xá, Phó trithngphông Phông Lao dç5ng-Vic lam và An toàn
lao dç5ng thu5c Sà LD-TB và XH, s din thogi: 0915 585 372, email:
levanxa@quangtri.gov.vn.
+ Ba Nguyln Thj Thu An, chuyên viên Phông Lao dgng-Vicc lam-An toàn
lao dç5ng thuóc Só LD-TB và XII, sá din thogi.' 0964 327 127,
emai.nguyenthithuanquangtri.gov. vn.
+ Ong Nguyln DInh Linh, chuyên viên Phông Lao d5ng- Vic lam-An toàn
lao d5ng thu5c S& LD-TB và X!I, s din thogi: 0915 352 135,
linhnccgmail. corn.
Yêu câu Giám dc các Sâ, Thu trithng các ngành, Chü tjch UBND các
huyn, thj xã, thành ph khn trwing trin khai thic hin. Trong qua trInh trin
thai thirc hin, nu có khó khán, vuóng mac, yêu cu CC ca quan, dia phuang
phãn ánh v UBND tinh (Qua So Lao dng — Thuang binh và Xã hi) d tng
hqp, báo cáo UBND tinh xem xét chi

]Vo'i n/ian:
- BTV Tinh ày, TT HDND tinh (b/c);
- UBND thành ph6 Dà Nang;
- U ban MTTQVN tinh;
- Chü tch, các PCT UBND tinh;
- Các Sâ, ban ngãnh (co trong KH);
- UBND cac huyn, thi xã, thành ph6;
- Các TV BCD Covid-19 tinh;
- Li.ru VT, VXP,T.

TM. UY BAN NHAN D
CHU T!CH

