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Số:           /CĐ-CTUBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

    Hà Giang, ngày        tháng 10 năm 2021 
                           

 

CÔNG ĐIỆN 

Về việc tiếp nhận công dân của tỉnh Hà Giang trở về  

từ các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG 

Điện: - Giám đốc các sở, ngành: Lao động – TBXH; 

   Y tế; Giao thông vận tải; Công an;  

- Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

-  Chủ tịch UBND các huyện, thành phố.  
 

Thực hiện Kế hoạch số 252/KH-UBND ngày 05/10/2021 về đón công dân 

của tỉnh Hà Giang đang lưu trú, tạm trú tại các tỉnh phía nam bị ảnh hưởng của 

dịch bệnh COVID-19 có nguyện vọng về địa phương. Hiện nay lao động của tỉnh 

Hà Giang tại các tỉnh phía Nam do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 đang tự 

di chuyển bằng phương tiện cá nhân về địa phương với số lượng rất lớn, tính đến 

11h00’ ngày 07/10/2021 các cơ sở cách ly tập trung của tỉnh và các huyện đã tiếp 

nhận khoảng 1.200 lao động. Theo dự báo số lao động trong thời gian tới về sẽ 

nhiều hơn (trong ngày 07/10 tiếp tục có khoảng 500 lao động đang trở về). Để 

bảo đảm công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo: 

 1. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố: 

 1.1. Khẩn trương bố trí các cơ sở cách ly y tế tập trung tại huyện đảm bảo 

tiếp nhận từ 300 công dân trở lên về địa phương (trong ngày 07/10/2021 huyện 

Xín Mần đảm bảo tiếp nhận 300 công dân), riêng thành phố Hà Giang bố trí tiếp 

nhận 500 công dân; thời gian thực hiện từ ngày 07/10/2021. 

 Thời gian thực hiện cách ly y tế tập trung tại cơ sở cách ly của tỉnh là 07 

ngày, lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR (phương pháp gộp mẫu) 

02 lần vào ngày thứ 01 và ngày thứ 06. Sau khi xét nghiệm 02 lần nếu có kết 

quả âm tính thì công dân của huyện nào sẽ bàn giao cho BCĐ phòng, chống dịch 

Covid-19 của huyện đó tiếp nhận và bố trí tiếp tục cách ly y tế tập trung 07 ngày 

tại cơ sở cách ly của huyện, lấy mẫu xét nghiệm lần 03 vào ngày thứ 13. Yêu 

cầu các công dân thực hiện nghiêm túc các quy định về cách ly y tế theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế và của tỉnh. 

 1.2. Xây dựng phương án, kế hoạch thực hiện đón công dân từ cơ sở cách 

ly y tế tập trung của tỉnh đủ điều kiện trở về tiếp tục cách ly y tế tập trung tại 

huyện đảm bảo an toàn. 

 2. Giao Giám đốc Sở Lao động Thương binh & Xã hội: chủ trì phối hợp 

với Sở Giao thông - Vận tải và các đơn vị liên quan khẩn trương thống nhất 

ngay về số lượng công dân, thuê phương tiện vận chuyển công dân (bao gồm cả 
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xe máy, hành lý...) từ Chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại Cầu Trì về các địa điểm 

cách ly tập trung của tỉnh và các huyện, thành phố. 

 Rà soát danh sách công dân và thông báo các huyện, thành phố đón công 

dân về địa phương tiếp tục thực hiện cách ly y tế sau khi kết thúc thời gian cách 

ly tập trung tại tỉnh. 

 3. Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh: chủ trì phối hợp với các sở, ngành, lực lượng 

tổ chức vận hành và quản lý cơ sở cách ly tập trung của tỉnh, đảm bảo công tác 

hậu cần tại cơ sở cách ly tập trung Trung đoàn 877. Chỉ đạo, tăng cường bổ sung 

lực lượng cán bộ, chiến sỹ tại Chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại Cầu Trì (số 

lượng theo đề nghị của Sở Y tế) phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương 

tiếp nhận công dân về tỉnh. 

 4. Công an tỉnh: chỉ đạo, tăng cường lực lượng cán bộ tại Chốt kiểm dịch y 

tế liên ngành tại Cầu Trì phối hợp chặt chẽ với các ngành, địa phương tiếp nhận 

công dân về tỉnh. Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố đảm bảo công tác an 

ninh trật tự trong quá trình đón công dân từ tỉnh về địa phương và tại các cơ sở 

cách ly y tế tập trung. 

 5. Sở Giao thông vận tải chỉ đạo các doanh nghiệp vận tải hỗ trợ và điều 

tiết phương tiện vận chuyển công dân từ Chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại Cầu 

Trì về cơ sở cách ly của tỉnh, huyện và phân luồng giao thông. 

 6. Sở Y tế: Chỉ đạo lực lượng Chốt kiểm dịch y tế liên ngành tại Cầu Trì 

phối hợp chặt chẽ với các ngành, lực lượng, địa phương tiếp nhận công dân về tỉnh. 

 Cử cán bộ thực hiện quản lý, theo dõi sức khoẻ công dân cách ly tại các 

cơ sở cách ly y tế tập trung; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 theo quy 

định; rà soát các trường hợp chưa được tiêm vắc xin phòng Covid-19, thực hiện 

tiêm ngay mũi 1 vắc xin Vero Cell của Sinopharm. 

 Sẵn sàng cơ sở cách ly điều trị tiếp nhận những trường hợp có sốt, ho..., 

trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 hoặc F0 về địa 

phương cần tiếp tục quản lý cách ly tại bệnh viện các huyện, tại thành phố Hà 

Giang giao Bệnh viện Phổi tiếp nhận; chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh chuẩn bị 

tiếp nhận các trường hợp người bệnh chuyển về từ Bệnh viện Việt Đức. 

 Tổ chức phun hóa chất tiêu độc khử trùng các địa điểm bàn giao, nhận 

công dân, các phương tiện sau khi vận chuyển công dân. 

 Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng sở, ngành, đơn vị liên quan, Chủ 

tịch UBND các huyên, thành phố khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTr Tỉnh ủy 

- TTr HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- CVNCTH Văn phòng UBND tỉnh; 

- Vnptioffice; 

- Lưu: VT, VHXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Quý 
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