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

        Số: 232/TCĐN-HCQT            Bình Thuận, ngày 06 tháng 8 năm 2021 

    V/v đón người dân Bình Thuận từ TP. 
Hồ Chí Minh trở về tỉnh và thực hiện 

cách ly tập trung (Đợt 2) 

 

Kính gửi: Các đơn vị thuộc trường 
 

 

Thực hiện Phương án số 1659/PA-LĐTBXH ngày 04/8/2021 của sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội tỉnh về việc Đón người dân Bình Thuận từ thành 
phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh và thực hiện cách ly tập trung (đợt 2), (gọi tắt là 
Phương án 1659).  

Tại Phương án trên, có nêu: 
- Đối tượng: Người dân đi khám, điều trị bệnh và người nuôi bệnh; Học 

sinh, sinh viên có điều kiện khó khăn, không có người thân tại Thành phố Hồ Chí 
Minh; Người dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn.  

- Thời gian, địa điểm   
+ Xuất phát từ  Bình Thuận đi thành phố  Hồ  Chí Minh: 06 giờ  00 ngày  

7/8/2021, tại Bến xe Nam Phan Thiết. 
+ Xuất phát từ  thành phố  Hồ  Chí Minh về  Bình Thuận: 13 giờ  00 ngày 

7/8/2021, tại Bến xe Miền Đông (cũ), địa chỉ: 292 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, Quận 
Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh..... 

Nay, Trường đề nghị Trưởng các đơn vị thuộc trường thông báo cho viên 
chức, người lao động và học sinh, sinh viên (VC, NLĐ và HSSV) thuộc đơn vị 
mình quản lý; đồng thời thông tin cho người thân được biết (nếu có). 

(đính kèm phương án số 1659/PA-LĐTBXH ngày 04/8/2021 của sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội 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 



UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ LAO ĐỘNG - TBXH 

 

Số:  1659  /PA-LĐTBXH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bình Thuận, ngày 04  tháng 8 năm 2021 

 

PHƢƠNG ÁN 

Đón ngƣời dân Bình Thuận từ thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh  

và thực hiện cách ly tập trung (Đợt 2) 

-------------- 

 

Căn cứ Kế hoạch số 2729/KH-UBND ngày 24 tháng 7 năm 2021 của 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 trở về tỉnh; 

Căn cứ Thông báo số 167/TB-UBND ngày 4 tháng 8 năm 2021 của UBND tỉnh 

về việc thông báo kết luận của đồng chí Nguyễn Minh - Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo kết quả và rút kinh nghiệm về đón người dân Bình Thuận 

từ thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh  (đợt 1); 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội xây dựng Phương án đón người dân 

Bình Thuận từ thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh và thực hiện cách ly tập trung (đợt 

2); cụ thể như sau:   

I. Mục đích, yêu cầu 

- Bảo đảm tiếp nhận người dân Bình Thuận về từ Thành phố Hồ Chí Minh 

đúng diện đối tượng; thực hiện cách ly y tế tập trung theo quy định. 

- Quá trình thực hiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; tuân thủ nghiêm ngặt 

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

lực cách ly và năng lực y tế địa phương, không để dịch lây lan ra cộng đồng; bảo đảm 

tính thống nhất, khẩn trương, đồng bộ, kịp thời trong lãnh đạo và tổ chức thực hiện 

giữa các lực lượng có liên quan. 

II. Số lƣợng, đối tƣợng, thời gian, địa điểm: 

- Số lượng:  300 người (có danh sách kèm theo). 

- Đối tượng: Người dân đi khám, điều trị bệnh và người nuôi bệnh; Học sinh, 

sinh viên có điều kiện khó khăn, không có người thân tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

Người dân có hoàn cảnh khó khăn, neo đơn.  

- Thời gian, địa điểm:  

+ Xuất phát từ Bình Thuận đi thành phố Hồ Chí Minh: 06 giờ 00 ngày 

7/8/2021, tại Bến xe Nam Phan Thiết. 
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+ Xuất phát từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Thuận: 13 giờ 00 ngày 

7/8/2021, tại Bến xe Miền Đông (cũ), địa chỉ: 292 Đinh Bộ Lĩnh, phường 26, Quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. 

III. Phƣơng thức vận chuyển:  

   1. Từ nơi ở đến Bến xe Miền Đông (cũ): Người dân tự di chuyển đến địa 

điểm đón trước 12 giờ 00 ngày 7/8/2021 để đối chiếu giấy tờ cá nhân và thực hiện 

xét nghiệm nhanh Covid 19. 

2. Từ Bến xe Miền Đông (cũ) về Bình Thuận: xe ô tô vận tải khách (giường 

nằm) của các đơn vị kinh doanh vận tải khách trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và được 

cấp Thẻ nhận diện cho phương tiện để vận chuyển theo hướng dẫn tại Công văn số 

4973/TCĐBVNVT ngày 17/7/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam. Cụ thể:  

- Huyện Tuy Phong: 60 người/02 xe. 

- Huyện Bắc Bình: 30 người/xe. 

- Huyện Hàm Thuận Bắc: 30 người/xe. 

- Huyện Hàm Thuận Nam: 30 người/xe. 

- Huyện Hàm Tân: 30 người/xe (Hàm Tân: 16, Lagi: 14).  

- Huyện Tánh Linh: 30 người/xe. 

- Huyện Đức Linh: 30 người/xe. 

- Thành phố Phan Thiết: 60 người/02 xe (Phan Thiết: 50, Phú Quý 10).  

3. Lộ trình di chuyển của đoàn xe: 6 giờ 00 phút ngày 7/8/2021 đồng loạt 

xuất phát tại Bến xe Nam Phan Thiết đến Bến xe Miền Đông (cũ) – Thành phố Hồ 

Chí Minh (không dừng nghỉ dọc đường). Sau khi xuất phát từ Bến xe Miền Đông 

(cũ), đến địa bàn tỉnh Bình Thuận từng xe di chuyển về địa phương có người dân 

được đón về và trực tiếp bàn giao cho các cơ sở cách ly tập trung tại địa phương theo 

danh sách (không dừng nghỉ dọc đường).   

IV. Thực hiện cách ly tập trung: 

1. Sau khi kết thúc xét nghiệm nhanh Covid 19 và tiếp nhận lên xe, người dân 

trở về được cách ly tại cơ sở cách ly tập trung ở địa phương nơi mình có hộ khẩu 

thường trú.  

2. Địa điểm: do UBND các huyện, thị xã, thành phố bố trí. 

3. Thời gian cách ly: tập trung 14 ngày theo quy định của Bộ y tế. 

V. Bố trí đoàn công tác: 

1- Đoàn công tác do Lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì:  

07 người, gồm:  

+ Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 03 người. 

+ Sở Giao thông vận tải: 01 người. 
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+ Công an tỉnh: 01 người. 

+ Tỉnh đoàn Thanh niên: 02 người. 

2- Đoàn công tác của Sở Y tế (07 người) để tổ chức xét nghiệm và bố trí 01 xe 

cứu thương để xử lý tình huống phát sinh. 

3- Đoàn CSGT Công an tỉnh dẫn đường. 

VI. Phân công nhiệm vụ 

1. Sở Lao động – Thƣơng binh và Xã hội 

- Cử công chức trực tiếp tiếp nhận người dân tại Bến xe Miền Đông (cũ) – 

thành phố Hồ Chí Minh và kiểm tra các giấy tờ có liên quan để phục vụ đối chiếu 

(như: Chứng minh nhân dân/Căn cước người dân, kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2, 

giấy khám chữa bệnh, thẻ sinh viên…) trước khi lên xe. Trường hợp người dân 

không đủ các giấy tờ gốc có liên quan để đối chiếu thì không thực hiện tiếp nhận. 

- Phối hợp hướng dẫn người dân lên xe theo quy định. 

- Cử công chức tham gia đoàn công tác. 

2. Sở Y tế 

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

dân ở thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo an toàn và thực hiện quy định 5K của Bộ Y tế 

(07 người). 

- Bố trí 01 xe cứu thương để xử lý tình huống phát sinh. 

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

khác phục vụ cho công việc chuyên môn (tấm chắn giọt bắn, khẩu trang, găng tay,…) 

cho người dân được tiếp nhận trở về tỉnh và đoàn công tác, bộ phận phục vụ (khoảng 

330 người). 

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

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

- Phối hợp, 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 

- Tham mưu văn bản gửi UBND thành phố Hồ Chí Minh và Sở Giao thông vận 

tải thành phố Hồ Chí Minh về địa điểm đón người dân, lịch trình di chuyển của các 

phương tiện đưa đón người dân. Chú ý đến việc phối hợp, tạo điều kiện cho người 

dân trong quá trình đi xét nghiệm SARS-CoV-2 và di chuyển từ nơi ở đến địa điểm 

tiếp nhận tại Bến xe Miền Đông (cũ).  
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- Bố trí xe ô tô khách (45 chổ) đảm bảo vận chuyển người dân về tỉnh. Việc bố 

trí số lượng người trên mỗi xe phải đúng quy định công tác phòng, chống Covid-19 

(bố trí số ghế ngồi xen kẽ); mỗi xe phải có dụng cụ chứa rác thải (từ lúc xuất phát đến 

các địa điểm cách ly) và rác thải phải được xử lý đúng quy định.  

- Sau khi bàn giao người dân tại khu cách ly tập trung thì phối hợp ngành y tế 

tiến hành khử khuẩn xe và thực hiện các biện pháp cách ly, phòng chống dịch cho lực 

lượng thực hiện nhiệm vụ theo quy định.  

- Cử công chức tham gia đoàn công tác. 

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 đảm bảo an toàn, an ninh trật tự tại 04 

điểm dừng theo quy định. 

- Bố trí xe Cảnh sát giao thông dẫn đoàn. 

- Cử công chức tham gia đoàn công tác. 

5. Tỉnh đoàn Thanh niên 

- Cử công chứ tham gia đoàn công tác. 

- Thành lập các đội thanh niên tình nguyện hỗ trợ công tác cách ly tại các cơ sở 

cách ly tập trung ở các huyện, thị xã, thành phố. 

 6. UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 - Chủ trì tiếp nhận và cách ly người dân tại cơ sở cách ly tập trung do UBND 

huyện, thị xã, thành phố quản lý hoặc cơ sở cách ly dịch vụ đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch Covid-19. 

 - Phối hợp kiểm tra, khử khuẩn phương tiện chở người dân về địa phương.  

 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 ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh;            (báo cáo)  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Sở Y tế;  

- Sở Giao thông vận tải;                         (phối  

- Công an tỉnh;                                        hợp                         

- Mặt trận và các Đoàn thể tỉnh;             thực 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;           hiện) 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Báo Bình Thuận, Đài PTTH Bình Thuận; 

- Lưu VP, LĐVLDN. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Sinh Toàn 
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