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KẾ HOẠCH 

Tiếp nhận công dân tỉnh Kon Tum đang sinh sống, lao động, học tập 

 tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai 

 ——————— 
 
 

 

 

Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ1 về các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và tăng cường công 

tác phòng chống dịch COVID-19; 

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy2, Ban Thường vụ Tỉnh ủy3 về 

Kế hoạch tiếp nhận công dân tỉnh Kon Tum đang sinh sống, lao động, học tập 

tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai trở về địa 

phương;  Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tiếp nhận công dân tỉnh Kon 

Tum đang sinh sống, lao động, học tập tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

Bình Dương, Đồng Nai trở về địa phương như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Hỗ trợ kịp thời công dân là người tỉnh Kon Tum đang sinh sống, học tập 

và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai có 

hoàn cảnh khó khăn cần về các địa phương của tỉnh Kon Tum. 

- Phòng, chống dịch từ xa và chủ động ngăn ngừa công dân tìm mọi cách 

trốn về địa phương, khó kiểm soát, làm lây lan dịch bệnh. 

2. Yêu cầu 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, địa phương các cấp và cá nhân liên 

quan tích cực phối hợp, đảm bảo sự chù động, thống nhất, đồng bộ, kịp thời và 

quá trình thực hiện phải bảo đảm an ninh, an toàn trong tiêp nhận, đón 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 tinh Kon Tum; 

hạn chế đến mức thấp nhất các thiệt hại do dịch Covid-19 gây ra. 

- Trong quá trình triển khai thực hiện phải đảm bảo tuyệt đối an toàn cho 

các lực lượng tham gia làm nhiệm vụ tiếp nhận, đón công dân để tổ chức cách ly 

tại nhà hoặc cách ly tập trung, tránh lây nhiễm chéo. 

 

                                           
1 tại Văn bản số 4777/VPCP-QHĐP ngày 15/7/2021; Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021  
2 Tại Thông báo số 275-TB/TU ngày 01-8-2021. 
3 Thông báo số 275-TB/TU ngày 01-8-2021. 
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II. ĐỐI TƯỢNG, SỐ LƯỢNG CÔNG DÂN DỰ KIẾN TIẾP NHẬN  

1. Đối tượng tiếp nhận 

- Công dân tỉnh Kon Tum hiện đang sinh sống, lao động, học tập tại thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai có nhu cầu đăng ký về địa 

phương (ưu tiên đối tượng là người cao tuổi; trẻ em; phụ nữ mang thai; người 

dân đi khám, chữa bệnh; người dân tộc thiểu số; người thuộc hộ nghèo; lao 

động bị mất việc làm và học sinh, sinh viên). 

- Không tiếp nhận theo kế hoạch đối với công dân không đăng ký, tự đi về 

tỉnh ngoài kế hoạch. 

2. Số lượng công dân sự kiến tiếp nhận 

a) Tổng số lượng công dân dự kiến tiếp nhận là 3.695 người, trong đó: 

Công dân tại thành phố Hồ Chí Minh là 2.369 người, Bình Dương 939 người, 

Đồng Nai 387 người. 

b) Số lượng công dân tiếp nhận phân theo địa bàn như sau: Thành phố 

Kon Tum 1.238 người, Huyện Đăk Hà 945 người, Huyện Đăk Tô 164 người, 

Huyện Tu Mơ Rông 89 người, Huyện Ngọc Hồi 548 người, Huyện Đăk Glei 

132 người, Huyện Kon Rẫy 98 người, Huyện Kon Plông 30 người, Huyện Sa 

Thầy 440 người, Huyện Ia H'Drai 11 người. 

(Chi tiết số lượng công dân dự kiến tiếp nhận tại các tỉnh phân theo địa 

bàn các huyện, thành phố tại Phụ lục I - kèm theo). 

III. PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC TIẾP NHẬN, CÁCH LY 

1. Phương án tổ chức tiếp nhận công dân 

a) Tiếp nhận tại thành phố Kon Tum  

- Trường hợp Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai 

có phương án tổ chức đưa công dân của tỉnh Kon Tum về địa phương theo chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Y tế, các huyện/thành phố bố trí phương 

tiện tiếp nhận, đưa công dân về địa phương và thực hiện cách ly y tế, cách ly tập 

trung, cách ly tại nhà theo quy định và hướng dẫn của ngành y ế. 

- Địa điểm tiếp nhận công dân: Tại Chốt kiểm soát liên ngành Sao Mai, 

thành phố Kon Tum. 

b) Tiếp nhận tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng 

Nai 

Trường hợp thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai 

không có phương án tổ chức đưa công dân về tỉnh Kon Tum, thì đề nghị thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai bố trí địa điểm để tỉnh 

Kon Tum bố trí phương tiện vào đón công dân tại địa điểm tập trung. 
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2. Phương án cách ly, giám sát y tế 

a) Phương án cách ly 

- Tất cả những người thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh trở về được cách 

ly tập trung 14 ngày tại cơ sở cách ly tập trung và sau đó tiếp tục theo dõi sức 

khỏe tại nhà 14 ngày (tổng cộng 28 ngày); xét nghiệm RT-PCR vào các ngày 

thứ 01, 05, 14, 21, 28. Trường hợp có triệu chứng COVID-19 thì cách ly điều trị 

tại cơ sở y tế. Trường hợp phát hiện ca dương tính SARS-CoV-2, triển khai 

ngay các biện pháp đáp ứng phòng chống dịch theo quy định. 

- Lái xe, phụ xe, người đi đón cùng (nếu có) cần phải có xét nghiệm 

SARS-CoV-2 bằng phương pháp Realtime RT-PCR âm tính trước mỗi chuyến 

đi; sau mỗi chuyến về tự theo dõi sức khỏe  tại nhà 07 ngày (trong quá trình tự 

theo dõi sức khỏe tại nhà phải ghi nhật ký di chuyển và tiếp xúc, có các địa điểm 

cụ thể, người cụ thể), xét nghiệm RT-PCR ngày thứ 1, 3, 7, 14; báo ngay cho cơ 

sở y tế gần nhất nếu có các triệu chứng COVID-19 (sốt, ho, đau họng, khó thở, 

mệt mõi, giảm hoặc mất khứu giác, vị giác…) hoặc bất thường khác về sức khỏe. 

b) Khả năng tiếp nhận của các cơ sở cách ly 

- Khả năng tiếp nhận của các cơ sở cách ly của tỉnh 5.796 người, đã tiếp 

nhận và đang cách ly 1.051 người, khả năng tiếp nhận còn lại là 4.745 người 

- Các trường hợp công dân tiếp nhận từ thành phố Hồ Chí Minh và các 

tỉnh Bình Dương, Đồng Nai sẽ được cách ly tại cơ sở cách ly dân sự do Bộ Chỉ 

huy quân sự quản lý và cơ sở cách ly tập trung do các huyện/thành phố quản lý, 

với khả năng tiếp nhận là 4.000 người, trong đó: cơ sở cách ly dân sự do Bộ Chỉ 

huy quân sự quản lý là 1.250 người, cơ sở cách ly tập trung do các huyện/thành 

phố quản lý là 2.750 người. 

(Chi tiết có Danh mục và khả năng tiếp nhận của các cơ sở cách ly  

tại Phụ lục II kèm theo) 

3. Thời gian triển khai: Sau khi Ủy ban nhân dân tỉnh trao đổi thống 

nhất với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, 

Đồng Nai về phương án tiếp nhận công dân theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ và Bộ Y tế. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Phương án sử dụng nguồn kinh phí thực hiện 

- Ngân sách địa phương đảm bảo kinh phí để thực hiện công tác xét 

nghiệm SARS-CoV-2, chi phục vụ nhu cầu sinh hoạt trong những ngày cách ly 

y tế tập trung; hỗ trợ 100% tiền ăn cho công dân là hộ nghèo4. 

- Sử dụng Quỹ vắc xin và công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 

của tỉnh để hỗ trợ chi phí thuê xe vận chuyển người dân của tỉnh Kon Tum từ 

thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố phía Nam về địa phương. 

                                           
4 Ngân sách Trung ương hỗ trợ 70% theo quy định. 
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- Đối với chi phí ăn tại các cơ sở cách ly: Công dân, gia đình tự chi trả 

50% chi phí; 50% phần kinh phí còn lại, đề nghị các huyện, thành phố vận động 

các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ kinh phí, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu 

phẩm cần thiết. 

2. Nhu cầu kinh phí 

Tổng dự toán kinh phí 13.338.950.000 đồng, trong đó: Ngân sách địa 

phương: 8.364.610.000 đồng; Quỹ vắc xin và công tác phòng chống dịch bệnh 

COVID-19: 2.586.500.000 đồng; Công dân tự chi trả và các địa phương vận 

động tài trợ: 2.387.840.000 đồng. 

(Chi tiết theo bảng tổng hợp dự toán kèm theo). 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Trên cơ sở kết quả rà soát công dân tỉnh Kon Tum đang sinh sống, làm 

việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai gặp khó 

khăn, có nhu cầu trở về địa phương của các huyện, thành phố5; khẩn trương phối 

hợp với các đơn vị có liên quan; các địa phương xây dựng Phương án, kịch bản 

chi tiết để đón công dân theo đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa 

phương (mỗi đợt không quá 1000 công dân).  

- Phối hợp Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh khẩn trương tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trao đổi 

thông báo lịch trình các đoàn công tác đi đón công dân qua địa phương và cam 

kết đảm bảo phòng chống dịch để được tạo điều kiện đi qua các chốt kiểm soát 

liên ngành.  

- Làm đầu mối, phối hợp với các sở, ngành, địa phương xây dựng Kế 

hoạch cụ thể (trong đó nêu rõ danh sách công dân, thời gian thực hiện, địa điểm 

tập trung, cách ly và phân công trách nhiệm thực hiện của từng đơn vị, cá nhân 

…đảm bảo chặt chẽ) và tổ chức đón công dân về địa phương đảm bảo kịp thời, 

an toàn.  

2. Sở Giao thông vận tải 

- Chịu trách nhiệm thương thảo, kết ký hợp đồng với các doanh nghiệp, 

đơn vị vận tải hành khách về chi phí (giá) vận chuyển công dân/xe (từ các tỉnh, 

thành phố về tỉnh Kon Tum) theo giá cả thị thường và quy định hiện hành.  

- Tiếp nhận, quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí được cấp thẩm quyền 

phân bổ, hỗ trợ để thuê xe vận chuyển công dân và thanh toán, quyết toán theo 

quy định.  

- Tiếp nhận, điều phối các chuyến xe vận chuyển công dân từ các tỉnh về 

tỉnh Kon Tum được các doanh nghiệp, nhà tài trợ, ủng hộ không thu tiền (nếu 

có) đảm bảo kịp thời. 

                                           
5 Theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 2706/UBND-KGVX ngày 04 tháng 8 năm 2021. 
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- Đảm bảo điều kiện để vận chuyển công dân trở về tỉnh nhanh chóng, kịp 

thời và an toàn. Có biện pháp kiểm soát công dân trước khi đến địa điểm tập kết có 

kết quả test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm RT- PCR âm tính trong vòng 

03 ngày liền kề trước khi lên xe. 

- Bảo đảm các phương tiện có mặt đúng thời gian, địa điểm đã thông báo 

với người dân theo bố trí của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. Tuyệt đối 

không để công dân chờ lâu và đưa công dân về đúng địa điểm tại tỉnh Kon Tum 

theo bố trí của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum và 

chính quyền địa phương. 

- Xe đưa, đón công dân phải di chuyển liên tục, không dừng lại dọc đường 

(trừ trường hợp bất khả kháng, thì thông tin, báo ngay cho cấp có thẩm quyền); 

đi thẳng tới các điểm tiếp nhận, phải tuân thủ mọi yêu cầu về y tế. Thực hiện 

nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn 

của Sở Y tế. 

- Phối hợp đơn vị vận chuyển chuẩn bị bữa ăn nhẹ trên xe và nước uống 

phục vụ cho công dân (được tính trong chi phí thuê xe). 

- Hoàn tất các thủ tục để cho xe lưu hành trong mỗi chuyến đi như: Ban 

hành các văn bản đề nghị các địa phương hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho 

phương tiện di chuyển; cấp lệnh điều xe; biển hiệu xe phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19.... và các hồ sơ khác có liên quan đến chuyến đi nhằm 

đảm bảo thuận lợi và an toàn nhất. 

3. Sở Y tế 

- Chịu trách nhiệm về công tác y tế trong quá trình tiếp nhận và bàn giao 

người dân về Kon Tum (bố trí địa điểm, cơ sở vật chất, trang thiết bị, lực 

lượng... tổ chức lấy mẫu xét nghiệm, trả kết quả xét nghiệm tại các điểm tập 

kết); hướng dẫn Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố lập phương án tiếp nhận 

và đưa người dân về thực hiện cách ly tại địa phương (nếu có). 

- Đáp ứng kịp thời, đầy đủ trang phục bảo hộ, hóa chất, khử khuẩn; hướng 

dẫn cho lái xe và cán bộ trong đoàn về công tác phòng, chống dịch COVID-19; 

hỗ trợ xét nghiệm, kiểm tra sức khỏe lái xe, khử khuẩn phương tiện trước và sau 

mỗi chuyến đi. Bố trí cán bộ, xe ô tô cứu thương đi cùng để hỗ trợ khi cần thiết 

trong công tác vận chuyển công dân về nơi cư trú. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Khẩn trương triển khai ngay việc khảo sát, rà soát, lên phương án mở 

rộng cao nhất khả năng thu nhận của các cơ sở cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp 

nhận công dân từ vùng dịch được đón về địa phương vào cách ly. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị các 

điều kiện tại cơ sở cách ly, sẵn sàng tiếp nhận người dân có nguyện vọng trở về 

địa phương để tổ chức quàn lý, cách ly tập trung; đảm bảo các điều kiện cách ly 
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cho công dân và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng 

quy định. 

5. Công an tỉnh 

- Thông báo cho Công an các tỉnh, thành phố có liên quan để tạo điều kiện 

thuận lợi cho đoàn xe di chuyển theo lịch trình. 

- Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh, trật tự tại các khu vực tiếp đón phân 

loại, cách ly tập trung. 

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố tăng cường công tác đảm bảo an 

ninh, trật tự, phối hợp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các huyện, thành phố đưa 

người dân từ các cơ sở cách ly tập trung về gia đình (sau khi hoàn thành cách ly 

tập trung). 

6. Sở Tài chính: Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh 

tham mưu cấp thẩm quyền xem xét, quyết định phân bổ nguồn Quỹ vắc xin và 

công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh đã huy động được do Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh quản lý để hỗ trợ thuê xe vận chuyển người 

dân của tỉnh Kon Tum từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng 

Nai về địa phương. Trường hợp, sau khi sử dụng từ nguồn Quỹ vắc xin và công 

tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 của tỉnh vẫn còn thiếu do số lượng công 

dân dự kiến về tỉnh phát sinh nhiều, phối với các ngành tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh xem xét bố trí kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện theo quy 

định. 

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

Tiến hành rà soát các cơ sở lưu trú (Khách sạn, nhà nghỉ…) đảm bảo các 

điều kiện công tác phòng chống dịch và vận động các cơ sở lưu trú trên địa bàn 

tỉnh bố trí sử dụng hoặc trưng dụng làm khu cách ly tập trung, đồng thời cung 

cấp danh sách các cơ sở lưu trú được bố trí có thu phí xem xét lựa chọn để người 

dân có nhu cầu đăng ký gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.  

8. Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh:  

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ phối hợp với các đơn vị, địa phương triển 

khai thực hiện Phương án này; khẩn trương chỉ đạo, tổ chức thông tin tuyên 

truyền rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng và Trang Thông tin điện 

tử của đơn vị về chủ trương, Phương án nêu trên để người dân biết, phối hợp.  

- Các sở, ngành có liên quan6 phân công 01 công chức làm đầu mối 

(thông tin: họ và tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email) gửi về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội để phối hợp, trao đổi thông tin khi cần thiết. 

 

                                           
6 Giao thông vận tải; Y tế; Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; Tài chính; Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Công an 

tỉnh 
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8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Tăng cường chỉ đạo các tổ phòng chống dịch COVID-19 ở các tổ dân 

phố, thôn làng phát huy vai trò trong việc tuyên truyền và hướng dẫn người dân 

hiểu và chấp hành nghiêm các quy định về công tác phòng chống dịch theo chỉ 

đạo chung. 

- Trên cơ sở Kế hoạch tổ chức để đón công dân về địa phương do Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng, chủ động thông tin đến gia 

đình, thân nhân của công dân có nhu cầu trở về địa phương biết lịch trình, địa 

điểm, thời gian tập trung để phối hợp. Đồng thời, phân công 01 công chức làm 

đầu mối (thông tin: họ và tên, chức vụ, số điện thoại, địa chỉ email) gửi về Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội để trao đổi, phối hợp khi cần thiết. 

- Tăng cường vận động các tổ chức, cá nhân để hỗ trợ kinh phí, lương 

thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm cần thiết cho công dân của địa phương 

trong thời gian cách ly. 

- Chỉ đạo các bộ phận chuyên môn và Ủy ban nhân dân các xã, phường, 

thị trấn tiếp nhận, theo dõi, giám sát việc thực hiện cách ly, quản lý người dân 

trở về nơi cư trú theo quy định. 

9. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể 

chính trị- xã hội: Theo chức năng, nhiệm vụ tăng cường công tác tuyên truyền 

đến hội viên, đoàn viên và Nhân dân trên địa bàn tỉnh biết, phối hợp nhằm thực 

hiện hiệu quả Phương án này. Triển khai phân bổ từ nguồn Quỹ vắc xin do Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh để hỗ trợ thuê xe vận chuyển người dân của 

tỉnh Kon Tum từ thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh, thành phố phía Nam về địa 

phương. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch, yêu cầu các đơn vị, địa phương khẩn trương, 

nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có 

khó khăn, vướng mắc; các đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải 

quyết kịp thời./. 
 

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBND các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai 

 và thành phố Hồ Chí Minh (p/h);  

- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh (p/h); 

- Các đoàn thể chính trị- xã hội (p/h); 

- Các Sở, ban, ngành thuộc tỉnh (t/h);  

- UBND các huyện, thành phố (t/h); 

- CVP, PCVP UBND tỉnhKGVX;  

- Lưu VT, TTPVHCC. KGVX.NTMD. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

 KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Y Ngọc 
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