
UY BAN NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
THI  XA CIA  LO Dc 1p  - Ti' do - Hnh phüc 

So: /KFI-UBND Cica Ló, ngày tháng 6 nám 2021 

KE HOACH 
Tiêp nhn cong dan  Cira Là tir tinh Bác Giang trö' ye dja phffong 

Thirc hin K hotch s 339/KH-UBND ngày 2 1/6/2021 cña UBND tinh Ngh 
An v viêc tip nhn cong dan Ngh An tü tinh Bác Giang tr ye da phucmg, 
UBND thi xã Cira Là ban hành K hoch tip rihn cong dan Cira Lô tir tinh Bäc 
Giang tth v da phirnng nhu' sau: 

I. MJC filCH, YEU CAU 

1. Muc dIch 
- Nhäm chia sé khó khän vi tinh Bác Giang trong cong tác phông chng 

djch Covid-19 dOng thi giàm tái so lugng ngui lao dng dang lu'u trü ti tinh Bãc 
Giang dê dam bào cong tác phông, chông djch bnh; 

- Tip nhn v da phuang dOi vi nguà lao dng cüa thj xã Cra Là dang 
lu'u tri tai  tinh Bàc Giang có nhu câu däng k tr ye thj xä Cira Lô và có ket qua 
xét nghim am tInh vi SARS-Cov-2. 

2. Yêu cãu 
- Viêc tip nhn ngu'ñ lao dng cüa thj xã Cira Là tr tinh Bc Giang tri v 

dia phu'ang phái duçic thông nhât chi dio, phân cong trách nhirn ci the, phôi hçrp 
chat chë kp thoi, hiu qua; 

- Qua trInh thrc hin vic tiêp nhn ngui lao dng trô v dja phuong phài bão 
darn tuyt dOi an toàn, tuân thñ chat chë các nguyen tàc, quy djnh ye phàng, chông 
dich bênh COVID-19. 

II. NQI DUNG THIfC HIIN 
1. Dôi tu'Qng tiêp nhn 
Nguà'i lao dng có h khâu thu'ng tr(i tii Ciira Là dang & tti Bc Giang, do 

dch Covid-19 có nhu câu tr ye dja phuong, dã dang k qua S& Lao dng - 
Thucrng binh Va Xà hi tinh Bãc Giang thuc dôi tuçmg ngu'&i lao dng & trong các 
vüng cách ly,  giãn cách xä hi, cách ly y tê dã dugc sang 1pc, xét nghim RT-PCR 
am tInh nhiêu lan. Danh sách nguôi lao dng tr& ye da phuGng là nhUng ngu?i 
dang & các khu nhà tr9 dã dugc kiêrn soát chat chë ye y te, du'p'c xét nghirn nhiu 
lan cho kêt qua am tInh v&i SARS-Cov-2. 

2. S lu'ç'ng ngu'à'i tiêp nhn do tinh Biic Giang bàn giao 
Dir kiên khoàng 04 ngu'&i (trên cci s& danh sách cüa tinh Bc Giang cung cp 

dà du'cc kiêrn tra, rà soát). 

3. Phuong an du'a lao dng tir tinh Bc Giang v thj xä Cira Là 
- Tinh Bc Giang b trI phuong tin vn chuyn và bàn giao cOng dan cho 

Ngh An tti Thi xä Hoàng Mai, tinh Ngh An. 
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- UBNID thj xA Ci:ra Lô chñ dng phu'ang tin dê don cong dan cu I i trên 
dia bàn tü Thj xã Hoàng Mai ye dja phucing. 

4. Thô'i gian, dja diem, phu'o'ng thñ'c bàn giao ngu'b'i lao dng 
4.1. Thôi gian 
Dir kiên tinh Bäc Giang bàn giao ngu'ii lao dng vào ngày 25/6/2021. 

4.2. Dja diem 
Ti Khu virc 1- Dithng giao thông so 3, nOi Quoc l 1A (diem dâu là Khách 

stn Muing Thanh Hoàng Mai) den tinh l 537B , thj xã Hoàng Mai. 

4.3. Phu'ong thñc bàn giao, tip nhn 
- Khi xe chOngui lao dng tir Bc Giang v dn khu v11c bàn giao, lái xe 

không rn& ci:ra xe dê lrc lu'cng y tê Ngh An tiên hành phun khir khuân Xe; 

- Ngu'ii lao dng chi duçic xung e d len xc cüa dja phu'ang don khi có 
hung dn ci:ia ngui có trách nhim cho phép; 

- Di din cüa UBND thj a kim tra thông tin và lam thu tiic nhn côrg dan, 
phi hçip vi b ph.n có lien quan dê hu'ng dan ngui lao dng di chuyêr tü Xe 
cüa tinh Bc Giang sang xe cOa dja phuang rnInh. 

III. PHAN CONG THIXC HIEN 

1. Phông Lao dng - Thuong binh và Xi hi 

- Chü trI, phi hçp vi Si Lao dng-Thuang binh và Xà hi, Trung tam Y 
tê, Cong an thj xã và UBND các phu?rng triên kkiai kê hotch tiêp nhn cô:ig dan 
Ci:ra Lô tth v dja phu'ong; 

- Cir 01 can b tharn gia doàn don nguYi lao dng tth v dja phu'ong. 

2. Phông Y tê 

Hu'ng din UBND các phung ban hành Quyt djnh cách ly di vâi các 
tru'ng hçp cong dan tr ye tr Bãc Giang theo huó'ng dn cüa Ban chi do phông, 
chng Covid-19 tinh. 

3. Trung tIm Y t th! xii: 

- Bô trI 01 phucng tin chuyên diing và 01 nhân viên y tê dé di cüng doàn 
tip nhn ngu'ô'i lao dng tr v dja phu'ang (phun khi' khuan xe tru'ó'c khi don 
ngu'ài lao d5ng len xe và sait khi trá hé't nguài lao dç5ng, dan biên ten "THJ xi 

CUA LO" len xe) 

- Hung dn vic thrc hin các bin pháp phOng chng djch Covid-19 trong 
qua trinh di chuyn ci.ia doãn theo dung quy djnh, lien h vói Trung tarn Kin soát 
djch bnh tinh dê thc hin vic tip nhn, bàn giao cong dan ly mu xét ngliiêrn. 

4. Cong an thj xii: 

Cr 01 can b tham gia doãn dOn ngu'O'i lao dng trove dja phuong. 

5. Ban clii dto phông, chông djch Covid-19 các phu'ô'ng 

- To chirc, quin l, giárn sat yà theo dOi vic each ly tti gia dInh di vi các 
truO'ng hçip cOng dan hoàn thành cách ly tp trung, tr v tix cac khu virc phong tOa 
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ti tinh Bc Giang theo huó'ng dn cüa co quan y t. Kip thô'i xir 1 khi có vn d 
phát sinh lien quan den cong dan ducic giao. 

- Cir can bO du méi phi hçp vi phông Lao dng, TB&XH dé don cOng 
dan ti Trrn Y t phuO'ng; 

- Darn báo các diu kin phOng, chng djch d tip nhn cong dan ti Trim 
Y t phung. 

6. lJôi vó'i nguô'i lao dng trcr v dla  phu'o'ng 

- TIc hin nghiêm t1ic chi dao  cüa lrc lucng lam nhirn v trong qua trmnh 
vn chuyên; 

- Tt Ca ngui lao dng tir tinh Bc Giang v thj xa Cira Lô phái thirc hin 
each ly tti nba theo quy djnh. 

Trên day l K hoich tip nhn cOng dan Ciira LO t1r Bäc Giang tth ye dja 
phrnmg, UBND thj xã dê nghj các phOng, ban, ngành, don v lien quan và UBND 
các phuO'ng nghiêrn tiic triên khai thirc hin./. 

ATo'i n/i au: 
- Chi:i tjch, các PCT UBND thj xã; 

- Các phOng: LDTBXH, Y t; 

- Trung tarn Y tê th xä; 

- Cong an tli xä; 

- UBND các phuOng; 

- Luu: VT, LDTBXHA 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU T!CH 
PHO CHU TECH 

Hoàng Van Phñc 
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