UBND TỈNH GIA LAI
SỞ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
Số: 52 /KH-SLĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gia Lai, ngày 12 tháng 10 năm 2021

KẾ HOẠCH
Tổ chức đón công dân (đợt 1) là phụ nữ mang thai (trẻ em con phụ nữ mang
thai); người đi khám chữa bệnh bị mắc kẹt tại tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và
thành phố Hồ Chí Minh về địa phương
Căn cứ Kế hoạch số 970/KH-UBND ngày 20/7/2021 của Ủy ban nhân dân
tỉnh về việc tổ chức đón công dân của tỉnh Gia Lai có hoàn cảnh khó khăn, cấp
bách từ vùng dịch về địa phương;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại văn bản số
1420/UBND-KGVX ngày 29/9/2021 về việc khẩn trương tiếp tục xây dựng Kế
hoạch đón công dân của tỉnh Gia Lai về địa phương; văn bản số 1524/UBNDKGVX ngày 12/10/2021 về việc đồng ý kế hoạch đón công dân của tỉnh Gia Lai
trở về địa phương.
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội xây dựng Kế hoạch tổ chức đón công
dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đang bị mắc kẹt tại tỉnh Bình
Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh về địa phương (đợt 1), nội dung cụ thể
như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức đón công dân tỉnh Gia Lai đang tạm trú tại Bình Dương, Đồng
Nai, thành phố Hồ Chí Minh gặp khó khăn có nguyện vọng về địa phương, ưu
tiên đối tượng phụ nữ đang mang thai (trẻ em là con của phụ nữ mang thai nếu
có), người đi khám chữa bệnh bị mắc kẹt hỗ trợ về địa phương.
2. Yêu cầu
Có sự phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa
phương có công dân đón về; đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình tổ chức đưa
đón, tiếp nhận công dân về địa phương; tuân thủ các nguyên tắc, quy định về
phòng, chống dịch Covid-19 của Bộ Y tế và của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 tỉnh Gia Lai.
Trong quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho các
lực lượng tham gia làm nhiệm vụ đưa đón, tiếp nhận công dân, tránh lây nhiễm
chéo.
II. NỘI DUNG
1. Đối tượng
Công dân của tỉnh Gia Lai là phụ nữ mang thai (trẻ em con phụ nữ mang
thai), người đi khám chữa bệnh bị mắc kẹt tại Bình Dương, Đồng Nai, thành phố
Hồ Chí Minh gặp khó khăn, có nguyện vọng về địa phương, đã đăng ký hỗ trợ tại
các xã, phường, thị trấn và đã được UBND các huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban
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MTTQ Việt nam và các đoàn thể thẩm định; đồng thời phải đảm bảo các yêu cầu,
điều kiện để đón về địa phương như: hiện tại không nhiễm Covid-19 hoặc đã khỏi
bệnh Covid-19; không là đối tượng cách ly y tế (F1); xét nghiệm Covid-19 và có
kết quả âm tính trong vòng 72 giờ trước lúc đón về địa phương.
2. Số lượng
Tổng số: 604 người (theo số liệu các địa phương rà soát thống kê đến 17
giờ 00’ ngày 12/10/2021); cụ thể:
- Phụ nữ đang mang thai và con nhỏ đi theo: 174 người
- Người đi khám chữa bệnh bị mắc kẹt: 430 người
Từ nay đến ngày 16/10/2021 Sở tiếp tục phối hợp các địa phương rà soát,
cập nhật danh sách đón công dân về địa phương.
(cụ thể có danh sách kèm theo).
3. Thời gian, địa điểm, phương tiện đón công dân
- Thời gian đón: ngày 16-17/10/2021; Đoàn đón công dân xuất phát từ
thành phố Pleiku lúc 17 giờ 00’ ngày 16/10/2021; cụ thể:
3.1. Tại Đồng Nai: đón 69 người; gồm 29 phụ nữ mang thai; 40 người đi
khám chữa bệnh;
+ Số phương tiện đón: 02 xe ô tô giường nằm (bình quân 40 người/xe); có
02 xe ô tô cá nhân (04 người) về cùng đoàn.
+ Địa điểm đón: tại Bến xe Đồng Nai, thành phố Biên Hòa.
+ Thời gian: từ 13 giờ 00’ đến 14 giờ 00’ ngày 17/10/2021 (xuất phát về lúc
14 giờ 00’)
3.2. Tại Tp Hồ Chí Minh: đón 401 người; gồm 100 phụ nữ mang thai và
con nhỏ đi cùng; 301 người đi khám chữa bệnh;
+ Số phương tiện đón: 10 xe ô tô giường nằm (bình quân 40 người/xe; 01
xe dự phòng); có 42 người đi 15 xe ô tô cá nhân về cùng đoàn.
+ Địa điểm đón: tại Bến xe Miền Đông cũ.
+ Thời gian: từ 13 giờ 00’ đến 14 giờ 00’ ngày 17/10/2021 (xuất phát về lúc
14 giờ 00’)
3.3. Tại Bình Dương: đón 134 người; gồm 45 phụ nữ mang thai; 89 người
đi khám chữa bệnh;
+ Số phương tiện đón: 04 xe ô tô giường nằm (bình quân 40 người/xe); có
03 xe ô tô cá nhân về cùng đoàn
+ Địa điểm đón: Bến xe khách Bình Dương, Đường 30-4, phường Chánh
Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.
+ Thời gian: từ 14 giờ 00’ đến 15 giờ 00’ ngày 17/10/2021 (xuất phát về lúc
15 giờ 00’)
(Tổng số : 16 xe ô tô giường nằm; 20 xe ô tô cá nhân của công dân về
cùng đoàn; các đoàn xe đón công dân ở Đồng Nai, Tp Hồ Chí Minh di chuyển tập
trung tại Bình Dương để cùng xuất phát về)
4. Lực lượng tham gia đón công dân:
- Thành lập đoàn công tác đón công dân gồm 01 đồng chí lãnh đạo Sở Lao
động- Thương binh và Xã hội làm Trưởng đoàn. Các thành viên đoàn gồm một số
cán bộ, công chức, viên chức ngành Lao động- Thương binh và Xã hội và tổ công
2

tác (05 người) thuộc Sở Y tế gồm có bác sỹ và nhân viên y tế chuyên về chăm sóc
sức khỏe phụ nữ có thai và người ốm đau.
- Phương tiện phục vụ đoàn công tác đón công dân: Sở Y tế bố trí 01 xe cứu
thương; Sở Lao động- Thương binh và xã hội bố trí 01 xe ô tô 7 chỗ ngồi.
- Công an tỉnh cử lực lượng cảnh sát giao thông và xe dẫn đường để đảm
bảo an toàn giao thông.
5. Tổ chức tiếp nhận công dân
- Khi đoàn xe đón công dân về đến địa bàn tỉnh thì đi thẳng đến khu cách ly
tập trung theo kế hoạch bố trí của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh. Sau đó tiến hành khai
báo y tế, xét nghiệm, điều tra dịch tễ, thực hiện cách ly tập trung theo quy định.
Địa điểm cách ly: do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì bố trí.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh và các nguồn huy động hợp
pháp khác theo điều kiện và khả năng ngân sách để triển khai thực hiện.
2. Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này; các Sở,
ban, ngành, địa phương có liên quan lập dự trù kinh phí gửi Sở Lao động- Thương
binh và Xã hội tổng hợp, Sở Tài chính kiểm tra trình UBND tỉnh xem xét, quyết
định.
3. Tổng kinh phí dự kiến theo dự toán của các Sở, ngành, đơn vị, cụ thể
như sau:
- Không thu phí cách ly với nhân sự thực hiện đón công dân: 496.560.800 đồng
-Thu phí cách ly với nhân sự thực hiện đón công dân: 810.720.800 đồng
(Chưa bao gồm kinh phí bố trí lực lượng cảnh sát giao thông dẫn đường)
(có bảng phụ lục dự toán kinh phí kèm theo)
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Sở Lao động- Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp các địa phương lập danh sách công dân thuộc đối tượng
đón về địa phương theo Kế hoạch này.
- Có văn bản gửi Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Dương,
Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh đề nghị phối hợp tổ chức đón công dân (gửi
kèm danh sách, thông tin, địa chỉ cụ thể của từng công dân để các địa phương
liên hệ, hỗ trợ công dân đến địa điểm tập trung đón công dân...);
- Bố trí danh sách công dân về theo từng chuyến xe;
- Phối hợp Sở Giao thông vận tải trong việc liên hệ bố trí địa điểm đón công
dân tại Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh; cung cấp thời gian, địa
điểm đón công dân để các huyện, thị xã, thành phố biết và chủ động thông tin đến
từng công dân theo danh sách thuộc địa phương mình quản lý.
- Phối hợp các Sở, ngành liên quan Quyết định thành lập đoàn công tác của
tỉnh đi đón công dân tại Bình Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh.
- Tổng hợp dự toán kinh phí, gửi Sở Tài chính thẩm định, báo cáo UBND
tỉnh xem xét quyết định.
- Đảm bảo công tác hậu cần trong quá trình tổ chức đón công dân về tới địa
phương.
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2. Đề nghị Sở Giao thông vận tải: Liên hệ, làm việc với các đơn vị vận tải
bố trí 16 xe ô tô giường nằm đón công dân (tại Đồng Nai 02 xe; Bình Dương 04
xe; TP Hồ Chí Minh 10 xe).
- Liên hệ, thống nhất với thành phố Hồ Chí Minh bố trí địa điểm tập trung
đón công dân; thông báo biển số xe ô tô, tên tài xế, số điện thoại tài xế xe đón
công dân cho Sở Lao động- Thương binh và Xã hội.
- Liên hệ với Sở Giao thông – Vận tải các tỉnh, thành phố liên quan để hỗ
trợ, tạo điều kiện đi lại cho công dân và Đoàn của tỉnh đi qua.
- Lập dự toán kinh phí thuê phương tiện đón công dân về địa phương gửi
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tổng hợp.
3. Đề nghị Sở Y tế:
Phối hợp với Sở Giao thông vận tải thực hiện các biện pháp phòng dịch
trên phương tiện đón công dân về địa phương; chủ động sắp xếp thành phần tổ
công tác (05 người) gồm có bác sỹ và nhân viên y tế chuyên về chăm sóc sức
khỏe phụ nữ có thai và người ốm đau, bố trí 01 xe ô tô cứu thương tham gia đoàn
công tác đón công dân; chuẩn bị đầy đủ trang, thiết bị y tế, cơ số thuốc cần thiết
trong quá trình tiếp nhận, di chuyển và bàn giao công dân về khu cách ly tập trung
đảm bảo an toàn.
Lập dự toán kinh phí đảm bảo trang thiết bị, dụng cụ y tế cho đoàn gửi Sở
Lao động- Thương binh và Xã hội tổng hợp.
Chủ trì, phối hợp và tổ chức chỉ đạo, giám sát chuyên môn về các biện pháp
phòng, chống dịch Covid-19 đối với tất cả công dân Gia Lai trở về từ tỉnh Bình
Dương, Đồng Nai và thành phố Hồ Chí Minh; phân công tổ công tác thực hiện
khám, xét nghiệm, theo dõi sức khỏe, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch
theo đúng quy định của Bộ Y tế.
4. Đề nghị Bộ chỉ huy quân sự tỉnh: Bố trí, đảm bảo các khu cách ly tập
trung cho công dân.
Cung cấp địa điểm, số lượng tiếp nhận công dân tại các khu cách ly tập
trung; phối hợp Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, Sở Y tế trong việc bố trí
danh sách công dân về theo từng khu cách ly tập trung.
5. Đề nghị Công an tỉnh: cử lực lượng cảnh sát giao thông và xe dẫn
đường để đảm bảo an toàn giao thông.
- Liên hệ Công an các tỉnh đề nghị hỗ trợ phân luồng, tạo điều kiện cho
đoàn xe đón công dân của tỉnh di chuyển qua địa bàn các tỉnh thuận lợi; các điểm
dừng nghỉ của đoàn từ phía Nam về Gia Lai.
- Lập dự toán kinh phí bố trí xe dẫn đoàn đón công dân gửi Sở Lao độngThương binh và Xã hội tổng hợp.
6. Đề nghị Sở Tài chính: Trên cơ sở dự toán do Sở Lao động- Thương
binh và Xã hội tổng hợp; Sở Tài chính kiểm tra, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh
quyết định bổ sung kinh phí để thực hiện công tác tổ chức đón, tiếp nhận công
dân về địa phương theo quy định.
7. Đề nghị Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo việc
thống kê danh sách đối tượng công dân đón về địa phương theo kế hoạch này.
Chịu trách nhiệm tính chính xác về thông tin của đối tượng ưu tiên đón về. Thông
báo cho công dân của địa phương mình xét nghiệm Covid-19 có kết quả âm tính
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trước khi về Gia Lai; thông tin về thời gian, địa điểm tập trung đón để công dân
biết khi có kế hoạch cụ thể.
8. Đề nghị Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai hỗ trợ cho công dân gặp khó
khăn trong việc di chuyển đến địa điểm tập trung đón công dân tại TP Hồ Chí
Minh.
Trên đây là Kế hoạch đón công dân thuộc đối tượng phụ nữ mang thai (trẻ
em con của phụ nữ mang thai), người đi khám chữa bệnh bị mắc kẹt tại Bình
Dương, Đồng Nai, thành phố Hồ Chí Minh về địa phương.
Sở Lao động- Thương binh và Xã hội kính báo cáo UBND tỉnh.
Kính đề nghị các Sở, ngành, đơn vị liên quan phối hợp triển khai thực hiện
để đợt đón công dân đạt kết quả./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (báo cáo);
- BCH quân sự tỉnh (ph/hợp);
- Sở Giao thông vận tải (ph/hợp);
- Sở Y tế (ph/hợp);
- Sở Tài chính;
- Sở Giáo dục Đào tạo (ph/hợp);
- Công an tỉnh (ph/hợp);
- Báo Gia Lai; Đài PTTH tỉnh (tuyên truyền);
- Cảng hàng không Pleiku;
- Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai;
- UBND các huyện, TX, TP (ph/hợp);
- Phòng LĐTBXH các huyện, Tx, Tp;
- Lãnh đạo Sở;
- Cổng thông tin điện tử của tỉnh;
- Lưu: VT, VP, CSXH.

GIÁM ĐỐC

Rcom Sa Duyên
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