
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

Số:         /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Lai Châu, ngày           tháng 7 năm 2021 

 

 

KẾ HOẠCH 

Đón công dân Lai Châu thuộc đối tượng F1 hoàn thành thời gian 

cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn  

tỉnh Bắc Giang trở về tỉnh Lai Châu 

 

Căn cứ Kế hoạch số 1687/KH-UBND ngày 15/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về Kế hoạch “Đón công dân của tỉnh Lai Châu đang lưu trú tại tỉnh Bắc 

Giang trở về địa phương do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19”. 

Căn cứ Văn bản số 425/CV-BCĐ ngày 19/01/2021 về việc hướng dẫn bàn 

giao, quản lý sau khi hoàn thành cách ly tập trung; Công điện số 597/CĐ-BCĐ 

ngày 05/5/2021 về việc thực hiện nghiêm các quy định về cách ly tập trung và 

quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung phòng chống dịch COVID-19; Công 

điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 về việc điều chỉnh thời gian cách ly tập 

trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm phòng 

chống dịch COVID-9 của Ban Chỉ đạo quốc gia; 

Căn cứ các Thông báo số: 2075, 2088, 2100, 2113, 2127…của Sở Y tế 

tỉnh Bắc Giang từ ngày 25/6/2021 đến nay về việc thông báo người đã hoàn 

thành cách ly trở về địa phương; 

Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, Uỷ ban nhân 

dân tỉnh ban hành Kế hoạch đón công dân Lai Châu thuộc đối tượng F1 hoàn 

thành thời gian cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh 

Bắc Giang (sau đây gọi tắt là F1) trở về địa phương, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tổ chức tiếp nhận bàn giao, đón F1 đủ điều kiện trở về địa phương theo 

quy định của tỉnh (đủ thời gian, có kết quả xét nghiệm âm tính, không có dấu 

hiệu nghi ngờ mắc bệnh theo quy định của Bộ Y tế và đủ hồ sơ hoàn thành cách 

ly tập trung). Đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong quá 

trình di chuyển đón về địa phương.  

2. Yêu cầu 

- Việc đón F1 trở về phải được thống nhất, phân công trách nhiệm cụ thể, 

phối hợp chặt chẽ kịp thời, hiệu quả. 

- Quá trình thực hiện việc đón F1 trở về địa phương phải bảo đảm tuyệt 

đối an toàn, tuân thủ chặt chẽ các nguyên tắc, quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19.  
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II. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng 

Công dân có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Lai Châu, thuộc đối tượng F1 trở 

về địa phương theo thông báo của Sở Y tế tỉnh Bắc Giang.  

2. Số lượng người đón từ tỉnh Bắc Giang: 38 F1. 

(có danh sách kèm theo) 

3. Thời gian đón: 7h30’ ngày 06/7/2021. 

4. Địa điểm đón tại Bắc Giang: 

Đón F1 tại 01 địa điểm duy nhất: Trường Đại học Nông Lâm huyện Việt 

Yên, tỉnh Bắc Giang (việc đưa F1 tại các cơ sở cách ly tập trung khác trên địa 

bàn tỉnh Bắc Giang do Sở Y tế Bắc Giang chỉ đạo các cơ sở cách ly tập trung 

vận chuyển F1 đến địa điểm tập kết).  

5. Địa điểm tiếp nhận F1 tại Lai Châu: 

Cơ sở cách ly tập trung số 02 của tỉnh (D1, E880 - bản Gia Khâu). 

6. Phân luồng tại địa điểm tập kết trước khi trở về Lai Châu 

- Toàn bộ F1 phải được lấy 02 mẫu xét nghiệm: 01 mẫu test nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2 tại điểm tiếp nhận và 01 mẫu PCR để làm xét nghiệm tại 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lai Châu. 

- Thực hiện cách ly tập trung 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 6; 

sau đó bàn giao F1 đủ điều kiện (kết quả xét nghiệm âm tính và không có biểu hiện 

nghi ngờ mắc bệnh) cho Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố nơi F1 cư trú để 

thực hiện cách ly tại nhà 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 và tự theo 

dõi sức khỏe 07 ngày. 

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN  

- Kinh phí thuê xe ô tô vận chuyển F1 trở về thành phố Lai Châu; chi phí 

hậu cần cho cán bộ đoàn công tác và F1 trong quá trình di chuyển về tỉnh Lai 

Châu được chi từ nguồn ngân sách cấp bổ sung cho Sở Lao động, Thương binh 

và Xã hội. 

- Kinh phí chi trả cho cán bộ đoàn công tác; xe đưa đoàn công tác đi tiếp 

nhận F1; mua test nhanh và vật tư, hóa chất, vật tư … phòng, chống dịch 

COVID-19 được chi từ ngân sách phòng chống dịch cấp cho Sở Y tế. 

- Kinh phí bảo đảm đời sống của công dân khi áp dụng biện pháp cách ly 

tập trung được chi trả từ ngân sách địa phương cấp bổ sung cho Bộ CHQS tỉnh. 

- Kinh phí đón công dân từ thành phố Lai Châu về địa phương nơi công 

dân cư trú sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung tại tỉnh được chi từ 

ngân sách địa phương do UBND các huyện, thành phố đảm bảo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Y tế 
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- Chủ trì, phối hợp cùng sở, ngành, địa phương liên quan triển khai thực 

hiện việc tiếp nhận F1 trở về tỉnh theo kế hoạch. 

- Xây dựng quy trình tiếp nhận bàn giao và thực hiện các biện pháp phòng 

chống dịch đối với F1 sau khi tiếp nhận trở về tỉnh đảm bảo nguyên tắc, khoa 

học, chặt chẽ, hiệu quả. 

- Cử 04 cán bộ y tế, bố trí phương tiện (xe 16 chỗ) và lái xe đưa đoàn công 

tác xuống Bắc Giang tiếp nhận F1. 

- Chịu trách nhiệm phân luồng, khám sàng lọc F1 đảm bảo chặt chẽ, an 

toàn, đúng quy trình; đồng thời bàn giao cho cơ sở cách ly tập trung số 02 của 

tỉnh thực hiện việc quản lý, giám sát, cách ly theo quy định.  

- Tổ chức lấy 02 mẫu xét nghiệm tại chỗ/công dân: 01 thực hiện test nhanh 

kháng nguyên SARS-CoV-2 và 01 mẫu PCR thực hiện xét nghiệm tại CDC khi trở 

về tỉnh. 

- Chủ động liên hệ với Sở Y tế tỉnh Bắc Giang để thống nhất thời gian, địa 

điểm đón F1 (tại Bắc Giang) và thông báo cho công dân khi đến địa điểm đón 

phải mang theo các giấy tờ liên quan (như chứng minh nhân dân/căn cước công 

dân/hộ chiếu, kết quả xét nghiệm, giấy chứng nhận đã hoàn thành thời gian 

cách ly, giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly y tế ...) để phục vụ công 

tác kiểm tra, đối chiếu. 

- Xây dựng dự toán vật tư, hoá chất, trang thiết bị phòng chống dịch, chi 

phí dánh cho con người, ... gửi Sở Tài chính thẩm định.  

- Thông báo cho UBND các huyện, thành phố đón công dân về địa 

phương sau khi đủ điều kiện bàn giao F1. 

- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh 

quá trình thực hiện tiếp nhận công dân Lai Châu từ tỉnh Bắc Giang về nơi cư trú. 

2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Chủ trì phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan liên quan và Uỷ ban nhân dân 

các huyện, thành phố để tổ chức đón F1 của tỉnh theo Kế hoạch. 

- Chịu trách nhiệm thuê 02 xe 40 chỗ để vận chuyển F1 trở về tỉnh. Cử 01 

cán bộ làm Trưởng đoàn công tác. 

- Xây dựng dự toán kinh phí tiếp nhận công dân từ tỉnh Bắc Giang về 

thành phố Lai Châu theo quy định. 

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo kịp thời, tháo gỡ những khó 

khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện đón công dân tỉnh Lai Châu 

từ tỉnh Bắc Giang trở về. 

3. Công an tỉnh 

Cử 01 cán bộ tham gia cùng đoàn công tác và làm nhiệm vụ đảm bảo an 

ninh trật tự và bố trí vị trí dừng nghỉ cho công dân. 
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4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh 

- Chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất sẵn sàng thực hiện cách ly y tế tập trung 

cho 38 F1 trở về từ tỉnh Bắc Giang.  

- Phối hợp với các sở, ngành, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố có 

liên quan để thực hiện bàn giao F1 đủ điều kiện cho chính quyền địa phương nơi 

F1 cư trú sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung 07 ngày. 

- Xây dựng dự toán kinh phí bảo đảm đời sống của công dân khi lưu trú 

tại các khu cách ly tập trung tại tỉnh Lai Châu. 

5. Sở Tài chính 

- Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Bộ Chỉ huy 

Quân sự tỉnh, UBND các huyện, thành phố tổng hợp, thẩm định dự toán kinh phí 

đón F1 từ tỉnh Bắc Giang trở về.  

- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho công tác đón F1 trở 

về và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị thanh, quyết toán theo quy định hiện hành. 

          6. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố  

- Sau khi nhận được thông báo của Sở Y tế: chủ động xây dựng Kế hoạch 

đón F1 của địa phương, bố trí phương tiện và đảm bảo các điều kiện phòng, 

chống dịch COVID-19 để tiếp nhận và đón công dân của địa phương mình tại 

địa điểm tập kết - Cơ sở cách ly tập trung số 02 của tỉnh về nơi cư trú tiếp tục 

thực hiện áp dụng cách ly tại nhà 07 ngày, lấy mẫu xét nghiệm vào ngày thứ 7 

và tự theo dõi sức khỏe 07 ngày sau khi hoàn thành thời gian cách ly tại nhà. 

- Quản lý, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly tại nhà của F1 theo 

đúng quy định.  

- Phối hợp các sở, ngành liên quan thực hiện các nội dung Kế hoạch này. 

Căn cứ nội dung Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ngành liên quan và các địa phương liên quan tổ chức thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (b/c) 

- UBND tỉnh Bắc Giang; 

- UBND tỉnh: U; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- VP UBND: V; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, VX1. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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