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KẾ HOẠCH  

Tiếp nhận và cách ly công dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương  
để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

           

 

Căn cứ Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 07/6/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc tiếp nhận và cách ly công dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương để 

chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Công văn số 2181/VP-KGVX ngày 

04/6/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tiếp nhận vận chuyển, 

cách ly tập trung các trường hợp liên quan đến dịch bệnh COVID-19 từ tỉnh Bắc 

Giang đưa về Lạng Sơn; Công văn số 750/UBND ngày 9/6/2021 của UBND tỉnh 

V/v tiếp nhận, cách ly công dân từ Bắc Giang về để chủ động phòng, chống dịch 

Covid-19. 

Thực hiện Công văn số 3120/SYT-NVYD ngày 08/6/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn về Hướng dẫn quản lý công dân tư các vùng có dịch trở về địa phương; 

Phương án số 37/PA-SYT ngày 9/6/2021 của Sở Y tế về Phương án đón công dân 

từ các vùng có dịch trở về địa phương; Chủ tịch UBND huyện Cao Lộc đã có công 

văn số 1520/UBND-VP ngày 08/6/2021 của về việc tiếp nhận và cách ly công dân 

từ các tỉnh có dịch trở về địa phương để chủ động phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. 

UBND huyện Cao Lộc xây dựng Kế hoạch tiếp nhận và cách ly công dân từ 

các tỉnh có dịch trở về địa phương để chủ động phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích:  

Tổ chức tiếp nhận, khám sàng lọc, phân loại, cách ly tập trung đối với công 

dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương theo quy định của Bộ Y tế; phát hiện sớm 

trường hợp nghi nhiễm COVID-19 để xử lý kịp thời; không để dịch lây lan, hạn 

chế đến mức thấp nhất tỷ lệ mắc và tử vong. 

2. Yêu cầu:  

Chuẩn bị mọi điều kiện với khả năng cao nhất về nhân lực, phương tiện, cơ sở 

vật chất sẵn sàng tiếp nhận, vận chuyển, quản lý công dân từ tỉnh có dịch trở về địa 

phương bảo đảm nhanh, gọn, chặt chẽ, an toàn. 

Bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối khu vực cách ly được thành lập. Phối 

hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ tiếp 

nhận, vận chuyển, cách ly công dân. 
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Bảo đảm các điều kiện về công tác hậu cần (ăn, ở, sinh hoạt,…) cho công 

dân tại khu cách ly tập trung. 

Quản lý, theo dõi tình trạng sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm đối với các 

trường hợp trở về từ vùng dịch, cách ly tập trung và cách ly tại nhà theo quy định. 

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức tiếp nhận, vận chuyển công dân từ các tỉnh có dịch về khu cách ly 

tại huyện và các xã, thị trấn. Đối với cấp huyện, thực hiện theo chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Công văn số 750/UBND ngày 9/6/2021, giao cho đồng chí Phó Chủ tịch 

UBND huyện (là Phó Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện) trực 

tiếp thực hiện, chỉ đạo việc tiếp nhận công dân trở về địa phương, đối với các xã, 

thị trấn, UBND huyện giao cho đồng chí Chủ tịch UBND xã, thị trấn trực tiếp thực 

hiện tiếp nhận công dân thuộc địa bàn quản lý và đảm bảo theo đúng hướng dẫn 

của ngành y tế. 

2. Tổ chức tiếp nhận, khám sàng lọc, phân loại theo hướng dẫn Bộ Y tế. 

Hướng dẫn nội quy, quy định tại các khu vực cách ly. Quản lý chặt chẽ công dân 

trong khu vực cách ly theo quy định của công tác phòng, chống dịch. 

3. Bảo đảm công tác hậu cần cho công dân tại khu cách ly. Vận chuyển đưa 

công dân cách ly tại nhà theo quy định. 

4. Bảo đảm an ninh trật tự, an toàn phòng cháy chữa cháy tại khu cách ly. 

III. ĐỊA ĐIỂM TIẾP NHẬN CÁCH LY  

Thực hiện theo phương châm “Bốn tại chỗ”:  

Bước đầu bố trí tiếp nhận và cách ly tại 02 điểm cách ly tập chung tại Trung 

tâm dạy nghề và hỗ trợ Nông dân tỉnh địa chỉ, tại thôn Yên Thành, xã Yên Trạch, 

huyện Cao Lộc và Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS huyện Cao Lộc, địa 

chỉ, xã Giá Cát, huyện Cao Lộc. 

Nếu hai điểm cách ly tập trung trên hết chỗ, bố trí cách ly tập trung theo đơn 

vị xã, hoặc cụm xã; tận dụng cơ sở vật chất sẵn có như trường học, nhà văn hóa 

xã... làm khu cách ly tập trung, kết hợp với huy động nguồn lực xã hội, gia đình 

trong tham gia phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn. 

VI. TỔ CHỨC TIẾP NHẬN VÀ CÁCH LY 

1. Tổ chức tiếp nhận công dân từ tỉnh có dịch trở về địa phương:  

ĐỢT ĐẦU TIÊN 

1.1. Thời gian thực hiện: 02 ngày từ ngày 10 - 11/6/2021 

 + Ngày thứ nhất: Thực hiện đón hết tại các xã, thị trấn (trừ xã Tăng Tiến - 

Bắc Giang) với tổng số người lao động là 366 người. Trong đó người lao động 

thuộc huyện Cao Lộc là 21 người, bố trí 1 xe ô tô 29 chỗ. 

 + Ngày thứ hai: Thực hiện đón tại xã Tăng Tiến - Bắc Giang với tổng số 

người lao động 697 người. Trong đó người lao động thuộc huyện Cao Lộc là 98 

người, bố trí 05 xe ô tô. 
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 1.2. Điểm tập kết, phương tiện ô tô. Xuất phát từ Lạng Sơn đến Bắc Giang 

đón công dân theo lộ trình và sắp xếp bố trí của đoàn tỉnh (Lộ trình và thành phần 

đoàn công tác theo Phương án số 37/PA-SYT ngày 9/6/2021 của Sở Y tế về 
Phương án đón công dân từ các vùng có dịch trở về địa phương). 

- Ngày thứ nhất 10/6/2021: huyện Cao Lộc: 21 người – xe ô tô số 06 

- Ngày thứ hai 11/6/2021: Huyện Cao Lộc: 98 người – 05xe ô tô từ số 13 

đến số 17  

2. Địa điểm tiếp nhận và tổ chức cách ly tại địa bàn huyện: 

- Thời gian tiếp nhận: Căn cứ vào Phương án số 37/PA-SYT ngày 9/6/2021 

của Sở Y tế và thông báo cụ thể của cán bộ đi theo đoàn các xe đón công dân để 

đón, tiếp nhận đúng thời gian tại địa bàn. 

- Địa điểm tiếp nhận trực tiếp: Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ Nông dân tỉnh 

địa chỉ, tại thôn Yên Thành, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc và Trường Phổ thông 

Dân tộc Nội trú THCS huyện Cao Lộc, địa chỉ, xã Giá Cát, huyện Cao Lộc. 

- Thành phần tiếp nhận tại huyện: 

+ Đại diện Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 cấp huyện; 

+ Lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện; 

+ Đại diện Công an huyện. 

(Lưu ý: Khi nhận bàn giao công dân trở về từ vùng dịch tại huyện phải có 

biên bản cụ thể giữa BCĐ tỉnh với BCĐ huyện; giữa BCĐ của huyện với BCĐ các 

xã có khu cách ly tập trung về số lượng công dân, địa chỉ cư trú, địa chỉ nơi lao 
động; kết quả xét nghiệm Covid-19,…). 

* Trong trường hợp công dân cần chuyển về các xã cách ly theo dõi tiếp: 

Trung tâm y tế huyện phối hợp, đề nghị UBND các xã, thị trấn có công dân trở về 

bố trí xe vận chuyển công dân đến địa điểm cách ly tập trung của xã đó (tùy theo 

số lượng công dân cần chuyển về địa phương cách ly bố trí xe 7 chỗ, 16 chỗ, 29 

chỗ… cho phù hợp). 

Xe ô tô vận chuyển xong chuyến nào phải khử trùng cả trong và ngoài xe do 

nhân viên y tế của Trạm Y tế tại các xã, thị trấn có trách nhiệm thực hiện theo quy 

định của Bộ Y tế. 

3. Tổ chức khám sàng lọc bằng hình thức test nhanh kháng nguyên vi 

rút SARS-CoV-2 ngay khi tiếp nhận công dân trở về từ vùng dịch: 

- Nếu kết quả xét nghiệm test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 

dương tính thì đưa công dân vào khu dành cho điều trị covid-19 (PKKV Đồng 

Đăng) để tiếp tục theo dõi và lấy mẫu kiểm tra bằng phương pháp xét nghiệm 

PCR-Realtime. Tùy theo kết quả xét nghiệm sẽ quyết định hình thức cách ly, điều 

trị theo Quy định của Bộ Y tế. 

- Nếu kết quả test nhanh kháng nguyên vi rút SARS-CoV-2 âm tính: 

+ Trường hợp công dân là F1 đã cách ly tập chung 21 ngày (có giấy chứng 

nhận của tỉnh/BCĐ nơi công dân cách ly): thì Quyết định cách ly theo dõi tiếp tại 
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gia đình 07 ngày và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 

(tính từ ngày kết thúc cách ly tập trung) nếu công dân hoàn thành cách ly về tỉnh 

ngay trong ngày. 

Trường hợp công dân hoàn thành cách ly tập trung có giấy xác nhận 

nhưng không về tỉnh ngay trong ngày thì Quyết định cách ly tại gia đình 07 

ngày (tính từ ngày trở về địa phương) và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARSCoV-

2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày cách ly tại gia đình). 

+ Trường hợp công dân là F2 đã hoàn thành cách ly tại nơi làm việc/nơi 

ở/ký túc xá (có giấy chứng nhận của tỉnh/BCĐ nơi công dân cách ly): thì Quyết 

định cách ly tại gia đình 07 ngày (tính từ ngày trở về địa phương ). 

+ Trường hợp công dân trong khu phong tỏa, cách ly (tại công ty, nơi làm 

việc/nơi ở/ký túc xá) không có giấy xác nhận thời gian cách ly, nhưng có phiếu 

xét nghiệm COVID-19 Âm tính 03 lần trở lên (lần cuối cùng trong vòng 03 

ngày): thì Quyết định cách ly tại gia đình 07 ngày (tính từ ngày trở về địa 

phương). 

 + Trường hợp công dân chưa cách ly tập trung theo quy định (không thuộc 

các trường hợp trên): đưa công dân vào khu cách ly tập trung do huyện/xã tổ chức, 

thực hiện cách ly ít nhất 21 ngày liên tục tại khu cách ly tập trung kể từ 

ngày vào khu cách ly và tiến hành lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 ít nhất 3 

lần vào ngày đầu, ngày thứ 14 và ngày thứ 20 trong thời gian cách ly tập trung. 

Sau khi hoàn thành cách ly tiếp tục cách ly tại gia đình 07 ngày và tiến hành lấy 

mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 vào ngày thứ 7 (tính từ ngày kết thúc cách ly tập 

trung). 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trung tâm Y tế huyện 

- Tham mưu cho UBND huyện ban hành kế hoạch tiếp nhận công dân từ 

các tỉnh có dịch trở về theo dõi cách ly tại địa phương.  

- Làm đầu mối tiếp nhận thông tin từ các tỉnh có dịch để phối hợp với Văn 

phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, 

Công an huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan tổ chức tiếp nhận, 

vận chuyển, công dân huyện Cao Lộc từ các tỉnh có dịch về. 

- Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND huyện sắp xếp, bố trí xe trở 

công dân về bàn giao tại cấp xã theo nguyên tắc công dân ở những xã thuận lợi về 

địa lý, giao thông thì bố trí chung 01 xe. 

- Cử cán bộ có nghiệp vụ tham gia cùng đoàn của công tác của tỉnh đón công 

dân trở về địa phương.  

- Thực hiện công tác khám sàng lọc, phân loại các hình thức cách ly theo 

quy định của Bộ Y tế. Quản lý, theo dõi, lấy mẫu xét nghiệm, bằng hình thức test 

nhanh kháng nguyên vi rút Sars-CoV-2 ngay khi tiếp nhận công dân trở về từ vùng 

dịch theo quy định của Bộ Y tế.  
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- Tổ chức phun hoá chất tiêu độc khử trùng các phương tiện vận chuyển sau 

khi trở về từ vùng dịch và tại khu cách ly; kiểm tra công tác vệ sinh phòng dịch, xử 

lý rác thải y tế. 

- Bảo đảm thuốc, hóa chất, vật tư, test nhanh kháng nguyên vi rút Sars-CoV-

2,  thường trực cấp cứu, xử lý các bệnh thông thường. Đối với người trong khu 

cách ly tập trung có bệnh cần điều trị thì chuyển người bệnh đến cơ sở y tế trên địa 

bàn để điều trị; 

- Khi công dân hết thời gian cách ly, bàn giao giấy sức khỏe cho chính 

quyền địa phương để tiếp tục theo dõi, quản lý. 

- Chỉ đạo cán bộ trạm Y tế xã, thị trấn thực hiện khám, phân loại các trường 

hợp công dân từ vùng có dịch về và quyết định các hình thức cách ly theo quy định 

của Bộ Y tế. 

2. Công an huyện 

- Nắm tình hình dịch bệnh, xử lý kiên quyết và ngăn chặn kịp thời các 

trường hợp thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh. 

- Cử cán bộ tham gia tổ tiếp nhận công dân từ các tỉnh có dịch về bàn giao 

tại huyện, xã. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng, cưỡng chế đối với các trường hợp 

không hợp tác, không chấp hành việc cách ly, kiểm tra sức khỏe phòng, chống dịch 

theo quy định của pháp luật. 

- Có kế hoạch bảo đảm phục vụ công tác an ninh trật tự, an toàn và phòng 

chống cháy nổ, cứu hộ tại khu cách ly. 

- Cử cán bộ chiến sĩ thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch: tham gia tiếp nhận 

công dân khi tổ công tác của huyện giao nhận và thực hiện các nhiệm vụ khác do 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 phân công.  

3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc 

Chủ động liên hệ với Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh nắm bắt tình 

hình, số lượng người lao động có nhu cầu trở về địa phương để phối hợp với Trung 

tâm Y tế huyện có phương án đón về và cách ly phòng, chống dịch COVID-19.  

Cử cán bộ tham gia tổ tiếp nhận công dân từ các tỉnh có dịch về bàn giao tại 

huyện và các xã. Hướng dẫn thực hiện chính sách chế độ cho hộ nghèo theo quy 

định. 

4. Phòng Tài chính kế hoạch huyện 

Tham mưu cho UBND huyện bố trí kinh phí và hướng dẫn sử dụng kinh phí 

để bảo đảm hoạt động tiếp nhận công dân trở về từ các tỉnh có dịch phải cách ly 

phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, như: 

- Các chế độ phòng, chống dịch theo Nghị quyết 16/NQ-CP ngày 

08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế 

độ đặc thù trong phòng chống dịch Covid-19; 
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- Kinh phí mua sắm cho khu cách ly tập trung như: giường, chăn, màn, 

chiếu… 

5. UBND các xã, thị trấn 

- Cử tổ tiếp nhận công dân về từ vùng dịch khi được thông báo của Trung 

tâm Y tế huyện. 

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt việc cách ly tại gia đình sau khi hết thời gian 

cách ly tập trung. 

- Tăng cường công tác truyền thông đến mọi người dân, Tổ COVID-19 

Cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh, thực hiện hiệu quả thông điệp 

5K. 

- Khẩn trương xây dựng các phương án, thành lập các khu cách ly tập chung 

mở rộng tại xã, cụm xã. Đủ điều kiện, phương tiện tổ chức cách ly tập trung cho 

công dân của địa bàn quản lý. Sẵn sàng tiếp nhận công dân trong trường hợp 02 

khu cách ly tập trung y tế trên địa bàn huyện hiện nay quá tải.  

CÁC KHU CÁCH LY HIỆN TẠI 

STT 
Địa điểm 

 

Khả năng 

tiếp nhận 

(Gường) Ghi chú 

1 

Trung tâm dạy nghề và hỗ trợ Nông 

dân tỉnh; địa chỉ, tại thông Yên 

Thành, xã Yên Trạch, huyện Cao Lộc  100  Có thể nâng lên 150 

2 

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú 

THCS huyện Cao Lộc; địa chỉ, xã 

Giá Cát, huyện Cao Lộc. 150  Có thể nâng lên 200 

3 
Trung tâm Y tế huyện 

(PK KV Đồng Đăng) 20-30 

Dự phòng điều trị 

cho F0 

UBND huyện yêu cầu các phòng đơn vị liên quan và Ban chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh COVID – 19 các xã, thị trấn khẩn trương thực hiện các nội dung 

trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế 

- Thường trực Huyện ủy;     

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Các đơn vị: TTYT huyện, Công an huyện;  

- Các phòng: LĐ,TB, XH-DT; TC-KH huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- CPVP; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Duy Anh 
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