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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /LĐTBXH-CSLĐ 

V/v hỗ trợ công dân tỉnh Đắk Lắk 

trở về địa phương. 

Đồng Nai, ngày           tháng 8 năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Sở Giao Thông vận tải; 

- Sở Y tế; 

- Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch; 

- UBND các huyện và thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của chủ tịch UBND tỉnh tại văn bản số 9822/KH-

UBND ngày 17/8/2021 về việc phối hợp hỗ trợ đưa công dân tỉnh Đắk Lắk 

đang cư trú tại Đồng Nai trở về địa phương theo đề nghị của UBND tỉnh Đăk 

Lắk tại văn bản số 7710/UBND-KGVX ngày 14/8/2021, trong đó giao Sở 

Lao động- Thương binh và Xã hội làm đầu mối phối hợp các ngành, UBND 

các huyện, thành phố có phương án hỗ trợ đưa công dân tỉnh Đắk Lắk trở về 

địa phương an toàn, Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đề nghị lãnh đạo 

các đơn vị quan tâm thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND các huyện và thành phố: 

- Thông báo cho những công dân tỉnh Đắk Lắk có tên theo danh sách 

đính kèm đang cư trú tại địa phương biết về thời gian, địa điểm tập trung, 

phương án đón của tỉnh Đắk Lắk cụ thể như sau: 

Thời gian tập trung: lúc 8 giờ ngày 20/8/2021 (thứ 6). 

Địa điểm: Sân vận động tỉnh Đồng Nai địa chỉ: Đường Phạm Văn 

Khoai, phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa. 

Phƣơng thức: UBND tỉnh Đắk Lắk bố trí xe ô tô tập trung để đón công 

dân, đồng thời bố trí phương tiện riêng để chuyên chở phương tiện cá nhân 

(xe máy) của công dân cùng về. 

- Chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng chống dịch tại địa phương tạo điều 

kiện thuận lợi cho những công dân trên lưu thông từ nơi cư trú đến điểm tập 

kết, đặc biệt những trường hợp cư trú trong các khu vực đang thiết lập vùng 

cách ly y tế (trường hợp công dân gần điểm tập kết và không có nhu cầu hỗ 

trợ xe). Hỗ trợ phương tiện chở công dân và phương tiện cá nhân đến địa 

điểm tập trung nếu có nhu cầu.  

- Hỗ trợ xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho toàn bộ 

công dân trước khi rời địa phương cư trú để đến điểm tập kết về địa phương. 



Công dân có kết quả âm tính sẽ được đưa về tỉnh Đắk Lắk, trường hợp công 

dân có kết quả dương tính, đề nghị UBND các huyện và thành phố giao cơ 

quan y tế của địa phương quản lý, cách ly theo quy định. 

- UBND Thành phố Biên Hòa hỗ trợ bố trí 01 tổ công tác bao gồm từ 05-

07 người tại điểm tập trung để hỗ trợ Đoàn đón công dân tỉnh Đắk Lắk trong 

việc hướng dẫn, phân luồng tập trung công dân trước khi lên xe, hỗ trợ y tế 

(nếu có) đảm bảo khoảng cách, thực hiện quy định 5K trong công tác phòng 

chống dịch. Thông báo đến UBND phường Tân Hiệp (nơi tập kết) để hỗ trợ. 

Lưu ý: Theo đề nghị của UBND tỉnh Đắk Lắk đợt này chỉ đón 500 công 

dân gồm: phụ nữ mang thai, nuôi con nhỏ, trẻ em, người đi khám chữa bệnh, 

đối tượng chính sách có hoàn cảnh khó khăn, do vậy đề nghị các địa phương 

vận động người dân chưa được đón về an tâm ở lại Đồng Nai, huy động các 

nguồn lực để có chính sách hỗ trợ công dân các tỉnh/thành phố, không để dân 

thiếu lương thực, thực phẩm gây bức xúc. Đồng thời có phương án tránh 

trường hợp những công dân không thuộc danh sách được hỗ trợ đón về Đắk 

Lắk nhưng tập trung tự phát, kích động gây mất an ninh trật tự và không đảm 

bảo công tác phòng chống dịch.  

2. Đề nghị Công an tỉnh và Sở Giao Thông vận tải: 

- Tạo điều kiện thuận lợi cho những công dân tỉnh Đắk Lắk lưu thông từ 

nơi cư trú đến địa điểm tập trung vào ngày 20/8/2021 (trường hợp công dân 

gần điểm tập kết tự túc phương tiện và không có nhu cầu huyện hỗ trợ xe). 

- Thông tin về Kế hoạch đón công dân của UBND tỉnh Đắk Lắk, lộ trình 

và thời gian của đoàn đến các tổ tuần tra, kiểm soát giao thông nơi đoàn đi 

qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

- Đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật 

tự tại khu vực tập kết, đề phòng trường hợp những công dân không thuộc 

danh sách được hỗ trợ đón về Đắk Lắk nhưng tập trung tự phát, kích động gây 

mất an ninh trật tự và không đảm bảo công tác phòng chống dịch. Đồng thời 

hỗ trợ bố trí xe dẫn đường cho đoàn xe của tỉnh Đắk Lắk từ nơi xuất phát đến 

khi hết địa bàn tỉnh Đồng Nai. 

3. Sở Y tế:  

- Chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương hỗ trợ xét nghiệm nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2 cho toàn bộ công dân (danh sách đính kèm theo từng 

huyện) trong vòng 48 giờ trước khi rời địa phương cư trú để đến điểm tập kết, 

trường hợp công dân có kết quả dương tính, phối hợp UBND các huyện và 

thành phố giao cơ quan y tế của địa phương quản lý, cách ly theo quy định.  



- Trang bị quần áo bảo hộ phòng chống dịch cho toàn bộ công dân tỉnh 

Đắk Lắk để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình di chuyển. Số lượng khoảng 

550 bộ. 

4. Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch: 

Chỉ đạo đơn vị quản lý Sân vận động Đồng Nai hỗ trợ bố trí địa điểm tập 

trung công dân tỉnh Đắk Lắk. 

Thông tin đầu mối đề nghị các đơn vị liên hệ:  

- Tỉnh Đắk Lắk: Ông Nguyễn Đăng Thuận - Phó Giám đốc Sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk, ĐT: 0905.051.968, hoặc ông Nguyễn 

Chiến Thắng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, ĐT: 098.3232.594. 

- Phía Đồng Nai: Bà Nguyễn Thị Mộng Thu - Phó Giám đốc Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội; số điện thoại: 0913.077.279; 

+ Ông Cao Duy Thái - Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Chính sách 

lao động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai; số điện thoại: 

0908.350192 

+ Bà Vũ Thị Minh Hòa - Phó trưởng phòng Phòng Chính sách lao 

động, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai; số điện thoại: 

0938.071.471. 

(Đính kèm danh sách 500 công dân thuộc diện được hỗ trợ đón về theo 

đề nghị của UBND tỉnh Đắk Lắk). 

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đề nghị lãnh đạo các đơn vị quan 

tâm phối hợp./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở LĐTBXH Đắk Lắk (Để thông tin  

đến công dân); 

- Phòng CSLĐ, Thanh tra Sở (để thực hiện); 

- Giám đốc; các PGĐ; 

- Lưu: VT, CSLĐ. 
 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Thị Mộng Thu 
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