
UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ LAO ĐỘNG 

THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /LĐTBXH-CSLĐ 

V/v hỗ trợ công dân tỉnh Phú Yên 

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 Kế hoạch số 9384/KH-UBND ngày 06/8/2021 của UBND tỉnh 

Đồng Nai về việc hỗ trợ công dân của các tỉnh/thành phố đang cư trú tại Đồng 

Nai có nhu cầu trở về địa phương nơi thường trú và đón công dân tỉnh Đồng 

Nai tại các vùng dịch của tỉnh/thành phố khác trở về tỉnh Đồng Nai, trong đó 

giao Sở Lao động- Thương binh và Xã hội làm đầu mối của tỉnh Đồng Nai 

phối hợp với đầu mối của các tỉnh khác để trao đổi, thống nhất về thời gian, 

địa điểm, số lượng, phương thức đưa-đón công dân có nhu cầu hỗ trợ, Trên cơ 

sở đề nghị của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên tại Kế hoạch 

số 32/KH-LĐTBXH ngày 17/8/2021, 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 100 công dân tỉnh Phú Yên có tên theo danh sách đính 

kèm gồm: Biên Hoà 67, Nhơn Trạch 25, Trảng Bom 08 để biết về thời gian, 

địa điểm tập trung, phương án đón của tỉnh Phú Yên cụ thể như sau: 

Thời gian tập trung: lúc 16 giờ 30 ngày 19/8/2021 (thứ năm). 

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

phường Tân Hiệp, Thành phố Biên Hòa. 

Phương thức: UBND tỉnh Phú Yên bố trí 04 xe ô tô tập trung để đón công 

dân. 

- Hỗ trợ phương tiện chở công dân đang cư trú trên địa bàn đến địa điểm 

tập trung đúng thời gian và địa điểm.  

- 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 Phú Yên. Công dân 

có kết quả âm tính sẽ được đưa về tỉnh Phú Yên, 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. 



- Do số lượng công dân Phú Yên cư trú trên địa bàn Biên Hoà đông 

(67/100) do vậy đề nghị UBND Thành phố Biên Hòa bố trí lực lượng đầu mối 

tại các xã/phường để đảm bảo tập trung công dân kịp thời. Thông báo đến 

UBND phường Tân Hiệp (nơi tập kết) để hỗ trợ Đoàn đón công dân tỉnh Phú 

Yên trong việc hướng dẫn, phân luồng tập trung công dân trước khi lên xe, đảm 

bảo khoảng cách, thực hiện quy định 5K trong công tác phòng chống dịch.  

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

- Thông tin về Kế hoạch đón công dân của Sở Lao động-Thương binh và 

Xã hội tỉnh Phú Yên, 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 Phú Yên 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 Phú Yên 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 

Phú Yên để đảm bảo an toàn trong suốt quá trình di chuyển. Số lượng khoảng 

110 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 Phú Yên. 

Thông tin đầu mối đề nghị các đơn vị liên hệ: Ông Lê Trung Kiên - Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên, điện thoại: 0978. 604758. 

- 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 100 công dân thuộc diện được hỗ trợ đón về theo 

đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên). 

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 Phú Yên (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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