
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Till XA CUA  LO Dc Ip - Tit' do - Hanh phuic 
So: /KH-UBND Cth'a Lô, ngày tháng 7 nàm 2021 

KE HOACH 
Don cong dan thj xã Cüa Là bj ãnh hu'Ong do djch Covid-19 

tr& ye tü thành phô Ho ChI Minh và các tinh, thành phô phIa Nam 

Thrc hin Kê hoch so 396/KH-UBND ngày 20/7/2021 cüa UBND tinh Ngh 
An ye vic don cong dan b ãnh hu&ng do djch Covid-19 tth ye tr thành phô Ho ChI 
Minh và các tinh, thành phô phIa Nam, UBND th xä Ci:ra Lô ban hành Kê hoch don 
cong dan thj xâ Cira Lô bj ânh hu'Ong do djch Covid-19 tr& ye tir thành phô Ho ChI 
Minh và các tinh, thành phô phIa Narn nhu sau: 

I. MTJC filCH, YEU CAU 
1. M,ic dIch 
Don nhn các cong dan thj xa Cra Lô gp khó khän do djch Covid-19 ti 

thành ph Ho Chj Minh vâ các tinh, thành phIa Narn có nhu câu cap thiêt trâ ye thj 
xaCi:raLo. 

2. Yêu cau 
- Chu dông, tich cuc chuân bi moi mat tu viêc don nhân, cach ly, xet nghiêm 

vôi khâ nãng cao nhãt; diêu hành kp thà'i, thông nhât, bão dam an toàn phOng, chông 
dichCovid-19. 

- Không dê xây ra tInh trng lay nhiêrn chéo trong khu cách ly; không de lay 
nhim dôi vi can b, chiên s", 1irc luçmg y tê, các hrc lucng tham gia lam nhim vu 
vâ cong dOng dan cu. 

- Dam báo an ninh, an toân, các diêu kin hu can phuc v1i ti khu cách ly tp 
trung vâ các khu each ly djch vii thu phi. 

II. NQI DUNG 
- T chrc don nhân, vn chuyn cong dan thj xã Cira Là tr thành ph H ChI 

Minh vâ các tinh, thânh phia Narn tr& ye. 
- Thành 1p  các khu cách ly tp trung do thj xã quãn 1 và ti các phung. 
- To chi.rc sang 19c, phân lo?i, each ly tp trung theo quy djnh phông chông 

djch eüa B Y te và Ban chi do phOng, chông djch Covid-19 các cap. 
- Quân 1 cht cOng dan trong khu cách ly tp trung theo quy djnh phông, 

chông djch Covid-19. 
- Darn bâo các diêu kin sinh hot cho cOng dan t?i  các khu cách ly t.p trung. 
- Darn bão an ninh trt tix, an toân phOng ehông cháy no tai  khu each ly tp 

trung và gia dInh don nhn cong dan. 
III. IMA DIEM CACH LY TAP TRUNG 
- Tai các khu cách ly tp trung cüa thj xã (do PhOng Y t phAi hçp vOi Trung 

tarn Y tê thj xa tham rnuu, chü trI) và UBND các phung dam nhn; 
IV. TO CHC DON NHN VA CACH LY TiP TRUNG 
1. HInh thñ'c, dôi tu'yng dang k 
1.1. HInh thñ'c dãng k 
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- Däng k qua Website (S& Thông tin và Truyn thông thit k& xây dijng, 
cung cap, vn hành). 

- DAng k qua Hip hi Doanh nghip, Hi dông huang cap huyn, xã (tinh 
Ngh An) ti thành phô Ho Chi Minh và các tinh, thânh phô phIa Nam. 

- S Lao dng — TB&XH các tinh. 
1.2.Dôitu'qng 
Ngithi già, tré em; phii nü mang thai; lao dng tir do; ngi..rôi mat vic lam; 

ngui mc k9t do thàm than, cong tác; h9c sinh, sinh viên.... 
1.3.Nidungdãngk2 
Cong dan có nhu câu trâ ye quë cung cap day dü thông tin cá nhân (ten, tuôi, 

dja chi, ngh nghip....) däng k dirn don, phuang tin v.n chuyên, dja diem each 
ly, dja dim v sau khi each ly.. .theo di1ng ni dung dãng tái trên Website do Si 
Thông tin — Truyên thông tinh Ngh An cung cap hoc qua các Hip hi Doanh 
nghip ti Thành phô Ho ChI Minh và các tinh, thành phô phIa Nam. 

2. Kinh phi thiic hin 
2.1. UBND thj xã ho trçY kinh phi di chuyên tir dja diem don cong dan ti Cáng 

hang không quOc tê Vinh hoc Ga Vinh ye các khu cách ly t.p trung cüa thj xâ Va 
các phung. 

2.2. Dôi tu'çing khó khàn duçc ho trç kinh phi di 1ti bang tàu bOa, cách ly ttp 
trung theo quy djnh cüa ChInh phü. 

2.3. Dôi tung con l?i  tr tic kinh phi di li (tir TP Ho ChI Minh vâ các tinh, 
thành phIa Narn ye Ngh An), cách ly, xét nghim. 

3. Thô'i gian, dja diem don nhn 
Sau khi có ljch trInh the cüa Uy ban nhân dântinh Ngh An, Uy ban nhãn 

dan thj xã së thông báo ljch trInh don, to chirc 4n chuyên, cách ly ci the dira vâo so 
lucrng cong dan dàng k. 

4. Phuo'ng an vn chuyên 
- Durng sat; 
- Duing hang không (Nêu cOng dan có nhu cau). 
5. HInh thIic each ly 
-' Tat cá cong dan trà ye Uir thành phô Ho Chi Minh vá các tinh, thành phIa 

Nam dêu to cht'rc cách ly tp trung 14 ngây tai  các khu each ly t.p trung cüa thj xa, 
ho.c tai  các phung. 

- Cách ly tti nba 07 ngày sau khi hoàn thânh cách ly tp trung. 
V. TO CHtC THTC HIN 
1. Phông Lao dng — TB&XH 
- Chü dng lien h, khâu nôi vi Si Lao dng - TB&XH d n.m b.t tInh hInh, 

so luvng cOng dan có nhu câu cap thiet trâ ye que. 
- Chü trI, phôi hQp vói phOng Van hóa - Thông tin tiêp nhn các thông tin cüa 

cong dan có nhu câu tth ye dja phuang, phân 1oi di tung, tham mi.ru UBND thj 
xã xây dçrng phuong an, kê ho?ch chi tit v vic don nhn cong dan tr v quê vâo 
khu each ly theo yeu câu, nguyen v9ng cüa cong dan. 

- BO trI phuang tin và darn báo các diêu kin ye phOng, chng djch Covid-19 
dê tiep nhn cOng dn eüa thj xâ tii các dim don v khu each ly tp trung. 

2. Phông Van hóa - Thông tin, Trung tam Van hóa, TT & Truyên thông 



2.1. Phông van hóa- thông tin. 
- Chü dng lien h vol SO Thông tin và Truyên thông dê näm bat ye thông tin 

cong dan dang k trO ye thj xã g11i phông Lao dng - TB&XH dê xây drng phuo'ng 
an chi tiêt don cong dan. 

- Phôi hqp vOi SO Thông tin và Truyên thông däng tãi các ni dung ye dja 
diem khu cách ly tp trung, thông tin, tuyên truyên ye chInh sách don nhn, to chüc 
each ly cong dan trO ye tr Thành phô Ho ChI Minh và các tinh, thành phIa Nam; 
HuOng dn cong dan to chOc dàng k trirc tuyên trén Website (do SO Thông tin và 
Truyên thông cung cap). 

- Lam tot cOng tác truyên thông vic thirc hin thu trwing don cOng dan tinh 
NghAn lam vic tai  thành phô Ho ChI Minh và các tinh thành phIa Nam có thu 
câu cap thiêt trO ye dja phuong dê nhân dan hiêu mic dIch, nghia cüa cong tác nay 
và thirc hin tot các bin pháp phông, chông djch Covid-19. 

2.2. Trung tam Van hóa— The thao & Truyên thông 
Tang cuOng cong tác truyên thông vic thçrc hin chü truong don cong dan thj 

xa Cu Lô lam vic tui thành phô Ho ChI Minh và các tinh thành phIa Nam có nhu 
câu cap thiêt trO ye dja phuong dé nhan dan hiêu mic dich, nghia và thçrc hin tOt 
các bin pháp phông, chông djch Covid-19. 

3. Phông Y tê, Trung tam Y tê thj xã 
3.1. Phông Y tê 
- Tham muu Uy ban nhân dan thj xâ chi dao  huOng dan, dOn doe hott dng 

t?i trung tam cách ly do thj xã quân l và t.i các phuOng; triên khai các bin pháp 
phOng chOng djch Covid- 19 và darn bão cOng tác y tê ti các khu cách ly tp trung theo 
quy ctinh. 

- Phôi hcip voi phông Lao dng - Thuong binh & Xä hi chuân bj các diiêu 
kin dam bão cong tác phOng chong djch tai  noi don cong dan. 

- Tong hgp thông tin các khu cách ly tp trung cüa thj xã quán l bao gOm: 
da diem, mOe d dáp Ong nguOi, chuyên phOng Van hóa — Thông tin dê phôi hçrp 
dàng len Website cOa SO Thông tin và Truyên thông. 

3.2. Trungtâm Ytê thi xa 
- HuOng dan, chuân bj day dO các diêu kin dam bOo cong tác phOng chông 

djch dOi vOi các phuong tin tham gia trong qua trInh don cOng dan (phun khO khun 
xe truOc khi don cOng dan len xe và sau khi trO hêt cOng dan). 

- TO chOc giam sat y te dOi vOi cOng dan tO noi don den khu cách ly, kjp thOi 
phát hin va có phuong an xO 1)2 khi cOng d5n có biêu hin djch t, xét nghim throng tInh. 

- TO chOc lay mâu xét nghim SARS-CoV-2 cho cOng dan trO y trithc khi 
thra vao các khu each ly cOa thj xã và dam bOo quy dnh (It nhât 14 ngày vO lay mu 
xét nghimtOi thiêu 03 lan) 

- PhOi hçp yOi Trtrn Y tê các phuOng to chOc phan loai, each ly tp trung di 
yOi các truOng hçp Fl theo quy djnh. 

- HuOng dan cong tác quOn 1)2 each ly tai  nhà dôi vOl các trithng hqp cOng dan 
khi hoàn thành thOi gian each ly tp trung. 

4. Cong an thj xã 
- Nàm tInh hinh dich, xO 1)2 kiên quyêt vO ngãn ch.n kjp thOl các truO'ng hp 

thông tin sai s11 that ye tinh hlnh djch. 
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- Ph& hçp vâi các co quan chirc nãng th 1 di vii các tru?Yng hcp không hçip 
tác, không chp hành vic each ly, phông chông djch theo quy djnh cüa pháp 1utt. 

- Chi dao  Cong an các phuing có kê hoach darn bâo cong tác an ninh trt tçr, 
an toàn và phông, chông cháy nO, cüu h ti khu cách ly và gia dInh don nhn cong 
dan, ngui lao dng ye da phu'ong. 

5. Ban Chi huy Quãn siy thj xã 
- PhOi hgp chuân bj các khu cách ly tp trung; day dU co so 4t chat, lirc 1uçrng, 

phuo'ng tin sn sang don nh.n, cách ly tp trung cho ngu0i lao dng tü thành phô 
Ho ChI Minh và các tinh, thành phô phIa Nam ye trong truOng hçip can thiêt. 

6. Phông Tài chInh - Kê hoich 
- Tham muu UBND thj xä bô trI kinh phi, huOng dan sO dicing dê dam báo 

hot dng don và cách ly phông chông djch Covid- 19 theo quy djnh. 
7. D ngh UBMT To quôc th1 xii vii các to chirc doin thêcãp thi 
To chOc cong tác tuyên truyên dê các tang 10p nhân din hiêu chü truang ho 

trçr, dim cOng dan thj xi COa Là dang sinh sOng, lam vic 0 thành phO Ho Chi Minh 
và các tinh, thành phô phIa Narn Co nhu câu cap thiêt trO ye dja phuong và thirc hin 
tot các bin pháp phOng, chông djch Covid-19. 

8. UBND các phurO'ng 
- Khân truang xiy dirng các phi.wng an, khu cách ly tp trung dip Ong nhu 

câu cách ly cong dan theo quy djnh. 
- Lam dâu môi to chOc don nhn cong dan ye cách ly t.p trung tti các Khu 

each ly tti phix0ng. 
Ban hinh Quyêt djnh cich ly dOi vó'i các truOng hçp cong dan trO ye tO thãnh 

phô Ho ChI Minh và các tinh, thành phO phIa Narn theo huó'ng dn cOa Ban Chi dao 
phOng, chông djch Covid-19 thj xi. 

9. Dôi vol cong dan trO ye da phuong 
- Thirc hin nghiêrn chi dao  cüa lirc krgng urn nhirn v11 trong qua tiinh vn chuyên. 
- Phil thrc hin each ly tp trung (14 ngay) và ti nhi (07 ngiy) sau khi hoin 

thinh cách ly tp trung theo quy djnh. 
- Chap hinh dóng gop cic khoin kinh phi theo quy djnh. 
Trên day là Kê hotch tiêp nhn cOng dan thj xi COa Lô tO thành ph Ho Chi 

Minh và các tinh, thành phô phia Nam trO ye dja phuong, yêu câu các phOng, nginh, 
don vj lien quan yà UBND các phuOng nghiêrn tüc trin khai, thrc hin./. l 

No'i n/ian: 
- So' Lao dng -TB&XH; 
- TT Till üy; TT HDND thi x; 
- CT, các PCT UBND thj xä; 
- UBMTTQ thj xa và các tO chrc doàn the cap thj; 
- Các phOng: Lao dng - TB&XH; Y tê; 
Tãi chmnh — K hoach; Van hOa-ThOng till; 
- COng an thj xã; 
- BCH quaIl sr till xã; 
- Trung tarn Y tê tlij xa; 
- UBND các phuOng; 
- Luu: VT, LDTBXH

,
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

PHO CHU TICH 

Hoing Vim Phñc 
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