
UBND TỈNH BÌNH THUẬN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

        Số: 223/TCĐN-HCQT            Bình Thuận, ngày 26 tháng 7 năm 2021 

    V/v đưa người dân Bình Thuận từ TP. 
Hồ Chí Minh và các các tỉnh đang thực 

hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 
16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc trường 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 2729/KH-UBND ngày 24/7/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Bình Thuận về việc đưa người dân Bình Thuận từ Thành phố Hồ Chí 
Minh và các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính Phủ (gọi tắt là Kế hoạch số 2729).  

Tại Kế hoạch trên có nội dung: Nhằm hỗ trợ người dân Bình Thuận ở 
Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 
số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ có nhu cầu cấp thiết trở về Bình Thuận 
phù hợp với điều kiện tiếp nhận và phương án phòng, chống dịch của tỉnh. Theo 
đó, người dân có nhu cầu trở về thực hiện đăng ký, thủ tục theo quy trình. 

Phòng Hành chính – Quản trị thông báo đến Trưởng các đơn vị được biết, 
đồng thời triển khai cho viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên thuộc 
đơn vị mình quản lý (VC, NLĐ và HSSV), trường hợp có VC, NLĐ và HSSV 
hiện đang ở Thành phố Hồ Chính Minh và các tỉnh thành đang thực hiện giãn 
cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính Phủ có nhu cầu cấp 
thiết trở về tỉnh thì thực hiện đăng ký thủ tục để được đón về theo Kế hoạch số 
2729 của UBND tỉnh (tại mục III); đồng thời thông báo cho người thân được biết 
(nếu có).  

(Đính kèm Kế hoạch số 2729/KH-UBND ngày 24/7/2021 của UBND tỉnh). 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Giám hiệu (b/c); 
- Trưởng các đơn vị; 
- Lưu: VT, HCQT (Mười). 

TL. HIỆU TRƯỞNG 
KT. TRƯỞNG PHÒNG HC-QT 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

                             (Đã ký) 

 

Lương Thị Mười 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Số: 2729 /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Bình Thuận, ngày  24   tháng 7 năm 2021 

KẾ HOẠCH 

Đưa người dân Bình Thuận từ thành phố Hồ Chí Minh  

và các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ trở về tỉnh 

 

 Thực hiện Thông báo Kết luận số 165-TB/VPTU ngày 17/7/2021 của Bí 

thư Tỉnh ủy về chuẩn bị phương án đưa người dân Bình Thuận từ các tỉnh, thành 

phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ trở về tỉnh, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch đưa người dân Bình Thuận 

từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ 

thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trở về tỉnh, cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Nhằm hỗ trợ người dân tỉnh Bình Thuận ở thành phố Hồ Chí Minh và các 

tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ có nhu cầu cấp thiết trở về Bình 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. 

 - Thực hiện nghiêm Công văn số 4920/VPCP-KGVX ngày 20/7/2021 của 

Văn phòng Chính phủ về việc kiểm soát hoạt động chuyến bay thương mại và di 

biến động từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố khác trong tình hình 

dịch bệnh phức tạp.  

 - 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. 

 II. ĐIỀU KIỆN, ĐỐI TƯỢNG TIẾP NHẬN 

1. Điều kiện tiếp nhận 

 Là người dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Bình Thuận hiện đang ở tại 

thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ có nhu cầu cấp thiết trở về tỉnh, không 

ở trong khu vực đang phong tỏa, phải có giấy xác nhận hoàn thành cách ly (nếu 

thuộc đối tượng cách ly), có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 

được xét nghiệm trong thời gian từ 3 ngày (72 giờ) tính đến ngày đón và chấp 

thuận cách ly tập trung khi trở về tỉnh, cam kết thực hiện các quy định của tỉnh và 

địa phương nơi cư trú về phòng, chống dịch COVID-19. 
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2. Đối tượng: Theo thứ tự ưu tiên sau: 

- Người dân đi khám, điều trị bệnh và người nuôi bệnh trở về; 

 - Học sinh, sinh viên có điều kiện khó khăn, không có người thân tại thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

- Người có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn. 

 III. QUY TRÌNH TIẾP NHẬN, ĐÓN VỀ VÀ CÁCH LY TẬP TRUNG 

1. Thực hiện thủ tục đăng ký, tiếp nhận 

1.1. Thời gian tiếp nhận: Dự kiến tổ chức tiếp nhận Đợt 1 trong tháng 

7/2021. Ưu tiên tiếp nhận người dân tại thành phố Hồ Chí Minh. 

1.2. Số lượng tiếp nhận: Căn cứ vào số lượng đăng ký, kiểm tra, xác nhận 

kết quả đăng ký và khả năng đáp ứng của tỉnh, UBND tỉnh sẽ quyết định số lượng 

tiếp nhận phù hợp theo từng đợt. 

1.3. Thủ tục, hình thức đăng ký, tiếp nhận, xác nhận kết quả đăng ký 

a) Thủ tục, hình thức đăng ký: Người dân có nhu cầu về Bình Thuận đăng 

ký qua các hình thức: Gọi điện thoại trực tiếp hoặc gửi tin nhắn qua Zalo, kèm 

đầy đủ các thông tin cá nhân theo từng đối tượng (theo mẫu Phiếu đăng ký được 

hỗ trợ về tỉnh) và các giấy tờ có liên quan: Giấy CMND/CCCD, giấy khám chữa 

bệnh, giấy xác nhận hoàn thành cách ly (nếu thuộc đối tượng cách ly), giấy xác 

nhận kết quả xét nghiệm âm tính với COVID-19, Thẻ học sinh, sinh viên… 

 b) Tiếp nhận đăng ký: 

- Bộ phận trực tiếp tiếp nhận đăng ký:  

+ Ông Nguyễn Ánh Hòa,  số điện thoại: 085.417.4017; 

+ Ông Trương Ngọc Phụng,   số điện thoại: 085.517.4017; 

+ Ông Nguyễn Xuân Lộc, số điện thoại: 085.317.4017; 

+ Ông Nguyễn Thanh Dũng,  số điện thoại: 085.817.4017; 

+ Ông Huỳnh Trần Trí Đức,  số điện thoại: 085.917.4017. 

- Phân công người phụ trách tiếp nhận đăng ký: Ông Trần Sinh Toàn - Phó 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận, số điện thoại: 

091.901.1936. 

 c) Kiểm tra, xác nhận kết quả đăng ký: Trên cơ sở đăng ký của người dân, 

bộ phận tiếp nhận đăng ký kiểm tra, xem xét và phản hồi thông tin đến người dân 

về kết quả xác nhận, thời gian, lịch trình, địa điểm tiếp nhận. 

 2. Tổ chức đón người dân về Bình Thuận 

 2.1. Địa điểm đón người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 
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Địa điểm đón người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh là các bến 

xe hoặc địa điểm theo chỉ định của thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh. Sở Giao 

thông vận tải Bình Thuận thông tin cụ thể về các địa điểm đón người dân sau khi 

thống nhất với Sở Giao thông vận tải các địa phương liên quan. 

 2.2. Tổ chức xét nghiệm nhanh 

- Người dân tự di chuyển từ nơi ở đến địa điểm tiếp nhận trước 60 phút 

theo thông báo lịch đưa đón để thực hiện xét nghiệm nhanh. 

- Đội ngũ y tế của tỉnh thực hiện xét nghiệm nhanh người dân trước khi lên 

xe (nếu kết quả xét nghiệm âm tính, đủ điều kiện về sức khỏe và không có biểu 

hiện sốt, ho, khó thở…). 

2.3. Phương tiện vận chuyển từ địa điểm đón người dân về tỉnh 

- Phương tiện vận chuyển người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg về tỉnh là xe ô tô vận 

tải khách của các đơn vị kinh doanh vận tải khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, 

do Sở Giao thông vận tải Bình Thuận sắp xếp, điều động và cấp Thẻ nhận diện 

cho phương tiện để vận chuyển theo hướng dẫn tại Công văn số 4973/TCĐBVN-

VT ngày 17/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Ngoài Thẻ nhận diện được 

dán tại vị trí quy định, khi phương tiện tham gia vận chuyển còn được treo/dán 

băng rôn hai bên thành xe (hoặc trước đầu xe) với nội dung “XE ĐÓN NGƯỜI 

DÂN TỪ .......... VỀ BÌNH THUẬN” để lực lượng chức năng và các chốt kiểm 

soát phòng, chống dịch COVID-19 trên đường dễ nhận dạng và tạo điều kiện cho 

xe lưu thông thuận lợi. 

- Phương tiện tham gia vận chuyển phải còn hạn kiểm định và đảm bảo các 

yêu cầu kỹ thuật, điều kiện hoạt động đối với phương tiện vận tải khách. Lái xe 

và phụ xe phải có Giấy xét nghiệm có kết quả âm tính với virus SARS-CoV-2 do 

cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (có hiệu lực trong vòng 72 giờ) và mặc đồ bảo hộ 

y tế khi tham gia vận chuyển. 

- Mỗi phương tiện chỉ chở tối đa 50% số ghế đăng ký và bố trí hành khách 

ngồi đúng số ghế, xen kẽ giữa các hàng ghế, đảm bảo khoảng cách an toàn theo 

quy định. 

 - Trong quá trình vận chuyển về Bình Thuận, xe vận chuyển chỉ được dừng 

tại 4 địa điểm đã được Công an tỉnh cho phép.   

 - Trong suốt quá trình vận chuyển, người dân phải nghiêm túc thực hiện 

đúng quy định 5K của Bộ Y tế, mặc trang phục bảo hộ, hạn chế nói chuyện, không 

ăn uống (sẽ bố trí ăn uống sau khi tiếp nhận vào các cơ sở cách ly), không khạc 

nhổ, vứt rác bừa bãi. Khi lên xe thì ngồi đúng số ghế đã được hướng dẫn. 

3. Thực hiện cách ly tập trung 

3.1. Hình thức, thời gian cách ly 
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- Hình thức: Thực hiện cách ly tập trung. 

- Thời gian: 14 ngày. 

Sau khi kết thúc thời gian cách ly tập trung, tiếp tục theo dõi sức khỏe tại 

nhà 14 ngày theo quy định. 

3.2. Địa điểm cách ly 

Người dân được lựa chọn cơ sở cách ly tập trung do UBND huyện, thị xã, 

thành phố quản lý hoặc cách ly tập trung tại cơ sở cách ly dịch vụ (là các cơ sở 

lưu trú du lịch được UBND tỉnh thông báo). 

3.3. Tiếp nhận tại các cơ sở cách ly tập trung 

- Chủ phương tiện đón người dân về phải có trách nhiệm đưa người dân đến 

tại cơ sở cách ly. 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố cử người cùng với cơ sở cách ly đón 

người dân và thực hiện cách ly theo quy định của Bộ Y tế. 

IV. NGUỒN KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Từ nguồn ngân sách tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID-19. 

- Từ nguồn vận động hợp pháp khác. 

- Từ nguồn tự chi trả của người dân. 

 V. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ 

 1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

 - Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, rà soát 

danh sách đăng ký của người dân; chịu trách nhiệm xác định danh sách đảm bảo 

đủ các điều kiện và đối tượng theo quy định. 

- Căn cứ vào nhu cầu đăng ký của người dân đã được kiểm tra xác nhận và 

khả năng, điều kiện tiếp nhận của tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ 

trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan và các địa phương để có kế hoạch cụ 

thể đưa người dân trở về theo từng đợt. 

 - Tổng hợp dự toán chi tiết của các Sở liên quan gửi Sở Tài chính tham mưu 

UBND tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh về công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. 

 - Tham mưu nội dung “Thông báo đăng ký chương trình đưa người dân 

Bình Thuận từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang thực hiện giãn cách xã 

hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trở về tỉnh”.  

- Bố trí công chức trực 24/24h để tiếp nhận đăng ký của người dân.  

- Bố trí lực lượng thực hiện rà soát đối tượng, kiểm tra các giấy tờ có liên 

quan của người dân tại địa điểm đón người dân.  



5 

 

 - Chủ động, kịp thời đề xuất, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc trong tổ chức thực hiện; tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện cho 

UBND tỉnh. 

 2. Sở Y tế 

 - Chuẩn bị phương tiện xét nghiệm nhanh, trang phục bảo hộ và các vật 

dụng khác phục vụ cho công việc chuyên môn (tấm chắn giọt bắn, khẩu trang, 

găng tay,…) tùy theo số lượng người dân được tiếp nhận trở về tỉnh. 

- Bố trí đội ngũ y tế phục vụ xét nghiệm nhanh tại địa điểm tiếp nhận người 

dân ở thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đảm bảo an toàn và thực hiện quy định 

5K của Bộ Y tế. 

- Có phương án phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh với các ngành chức năng của thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác để xử lý những tình huống phát sinh (nếu có). 

- Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố, cơ sở y tế, cơ sở 

cách ly tập trung triển khai thực hiện tiếp nhận người dân để thực hiện cách ly tập 

trung theo quy định. 

 3. Sở Giao thông vận tải 

 - Chủ trì 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. 

- Trao đổi, thống nhất với Sở Giao thông vận tải thành phố Hồ Chí Minh 

và các tỉnh về địa điểm đón người dân, lịch trình di chuyển của các phương tiện 

đưa đón người dân, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh (nếu có). 

 - Căn cứ số lượng tiếp nhận người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các 

tỉnh trở về đáp ứng các điều kiện theo Kế hoạch được UBND tỉnh phê duyệt và 

kế hoạch chi tiết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông vận 

tải có trách nhiệm sắp xếp, điều động số lượng xe vận chuyển phù hợp và cấp phù 

hiệu và Thẻ nhận diện phương tiện để xe vận chuyển. 

4. Công an tỉnh 

 Chỉ đạo Công an các huyện, thị xã, thành phố thực hiện điều tiết giao thông 

theo từng địa bàn; chỉ đạo kiểm soát, quản lý người dân trở về khi dừng chân tại 

04 địa điểm nêu trên. 

 5. Sở Thông tin và Truyền thông 

 Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - 

Truyền hỉnh tỉnh thông tin, tuyên truyền về Kế hoạch của UBND tỉnh đưa người 

dân Bình Thuận từ các tỉnh, thành phố đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ 

thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trở về tỉnh. 

 6. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 
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 Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thị xã, thành phố cung cấp 

danh sách các cơ sở cách ly dịch vụ có thu phí đã được UBND tỉnh quyết định 

làm cơ sở cách ly tập trung gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để thông 

tin đến người dân lựa chọn. 

7. Sở Giáo dục và Đào tạo 

 Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND các huyện, thị 

xã, thành phố và địa phương để rà soát, xác định đối tượng là học sinh - sinh viên 

từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về tỉnh. 

 8. Sở Tài chính 

 Bố trí nguồn kinh phí, hướng dẫn các Sở, ngành có liên quan và địa phương 

dự toán và thanh quyết toán kinh phí thực hiện việc đưa người dân trở về tỉnh theo 

quy định. 

 9. Tỉnh Đoàn thanh niên 

 Thành lập 10 đội thanh niên xung kích tham gia hỗ trợ công tác cách ly tại 

các cơ sở cách ly tập trung (mỗi huyện, thị xã, thành phố 01 đội). 

 10. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 - Tập trung tuyên truyền Kế hoạch này để nhân dân biết, đăng ký. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội rà soát, xác định đối 

tượng nêu tại khoản 2, mục II Kế hoạch này. 

- Chuẩn bị kế hoạch tiếp nhận và cách ly tập trung tại cơ sở cách ly tập 

trung do UBND huyện, thị xã, thành phố quản lý hoặc cơ sở cách ly dịch vụ đối 

với người dân từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch COVID-19. 

- Chủ động vận động các cơ sở lưu trú dịch vụ theo phân cấp quản lý trên 

địa bàn làm cơ sở cách ly tập trung có thu phí gửi Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch để tổng hợp chung. 

 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./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Bình Thuận; 

- Lưu: VP, KGVXNV, Th. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Lê Tuấn Phong 
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