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KẾ HOẠCH 

Đảm bảo công tác Y tế trong việc đón công dân tỉnh Đắk Lắk từ 

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu cấp thiết và có 

nguyện vọng về quê hương do ảnh hưởng của dịch COVID-19 

 

 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

- Đảm bảo công tác Y tế trong việc đón công dân tỉnh Đắk Lắk từ Thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng 

về quê hương do ảnh hưởng của dịch COVID-19. 

- Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 5389/BYT-MT 

ngày 07/7/2021 về việc tiếp nhận đối với người từ thành phố Hồ Chí Minh về 

địa phương và công văn số 5533/BYT-MT ngày 12/7/2021 về việc điều chỉnh 

thời gian cách ly y tế tại nhà và xét nghiệm đối với người từ TP. HCM về địa 

phương.   

2. Yêu cầu  

- Phối hợp với các sở ngành có liên quan và UBND huyện, thị xã, thành 

phố hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trở về Tỉnh.  

- Bảo đảm tuyệt đối an toàn và tuân thủ các quy định về phòng, chống 

dịch COVID-19 trong tiếp nhận, di chuyển công dân trở về địa phương.  

- Tổ chức thực hiện cách ly tại nhà theo quy định đảm bảo an toàn phòng 

chống dịch COVID-19. 

- Đảm bảo tốt công tác điều trị và chăm sóc y tế cho các trường hợp 

nhiễm SARS-COV-2 khi trở về tỉnh. 

- Không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo tại nhà; không để lây nhiễm 

đối với cán bộ, chiến sỹ, lực lượng y tế và các lực lượng trực tiếp tham gia làm 

nhiệm vụ và cộng đồng dân cư. 

II. Thời gian 

Từ ngày 01/10/2021 trở đi cho đến khi có thông báo mới. 

KHẨN 



III. Đối với các trường hợp công dân tỉnh Đắk Lắk từ Thành phố Hồ 

Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng về 

quê hương do ảnh hưởng của dịch COVID-19 theo kế hoạch của Tỉnh 

1. Liên hệ với đơn vị liên quan ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

phía Nam 

Đề nghị Sở Lao động Thương binh và xã hội: 

- Chủ động liên hệ với đơn vị liên quan của Thành phố Hồ Chí Minh và 

các tỉnh phía Nam để có thông tin về người  từ Thành phố Hồ Chí Minh và các 

tỉnh phía Nam về tỉnh Đắk Lắk: Số lượng, danh sách, địa chỉ khi về tỉnh Đắk 

Lắk. 

- Thông báo địa điểm tập kết tại: Trường Chính trị tỉnh, số 01 Nguyễn 

Lương Bằng, Tân Hoà, Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. 

2. Cung cấp trang phục phòng hộ cho Đoàn công tác của tỉnh và các 

lái xe 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) thực hiện. Đảm bảo tất cả cán bộ 

Đoàn công tác của tỉnh và lái xe mặc trang phục phòng hộ trong suốt quá trình 

làm việc. 

3. Thực hiện test nhanh cho cán bộ Đoàn công tác:  

Giao Trung tâm y tế Thành phố Buôn Ma Thuột thực hiện.  

4. Tập kết Tổ cứu thương và xuất phát: 

 Giao cho Bệnh viện Đa khoa Thành phố Buôn Ma Thuột bố trí Tổ cứu 

thương tham gia Đoàn công tác. 

5. Di chuyển, tiếp nhận công dân và trở về tỉnh 

- Thực hiện theo kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Địa điểm tập kết: Trường Chính trị tỉnh, số 01 Nguyễn Lương Bằng, Tân 

Hòa, Buôn Ma Thuột. 

6. Tiếp nhận công dân trở về 

a) Tiếp nhận và hướng dẫn công dân tại Trường Chính trị tỉnh 

- Bộ phận tiếp nhận tại Buôn Ma Thuột: Sở ngành liên quan trong Tổ 

công tác hỗ trợ công dân theo kế hoạch của UBND tỉnh. 

- Cán bộ tỉnh Đoàn TNCSHCM. 

- Bộ CHQS tỉnh. 

- Khu cách ly Trường Chính trị tỉnh. 

- CDC cử 4 viên chức phối hợp Khu cách ly Trường Chính trị tỉnh hướng 

dẫn công dân vào Khu cách ly. 

b) Xét nghiệm cho tất cả công dân bằng test nhanh kháng nguyên: Giao 

cho CDC thực hiện 



- Nếu kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính: Chuyển vào Bệnh 

viện dã chiến số 01 hoặc các cơ sở điều trị COVID-19 thích hợp. Đồng thời, 

những trường hợp tiếp xúc gần đưa vào khu vực cách ly tập trung. 

- Nếu kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính: Bàn giao cho UBND 

huyện, thị xã, thành phố để đưa công dân về cách ly tại nhà. 

c) Phun khử khuẩn xe: Giao CDC thực hiện cho tất cả các xe. 

7. Cách ly y tế tập trung 

- Trách nhiệm: Khu cách ly Trường Chính trị tỉnh và những khu cách ly 

tập trung khác được giao nhiệm vụ 

- Hình thức: Cách ly y tế tập trung cho những trường hợp tiếp xúc gần có  

kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính. 

8. Cách ly y tế tại nhà 

UBND Huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận công dân đưa về nơi cư trú. 

Yêu cầu công dân khai báo y tế tại Trạm y tế xã, phường, thị trấn và thực hiện 

việc cách ly tại nhà (kể cả các trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin). 

- Thời gian cách ly y tế tại nhà đối với tất cả những người từ Thành phố 

Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam là 14 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp 

tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Đồng thời phải thực 

hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và 

ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.  

- Trong thời gian tự theo dõi sức khoẻ, hạn chế tiếp xúc với những người 

xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người. Nếu có dấu 

hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho 

cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định. 

III. Đối với các trường hợp công dân tỉnh Đắk Lắk từ Thành phố Hồ 

Chí Minh và các tỉnh phía Nam có nhu cầu cấp thiết và có nguyện vọng về 

quê hương do ảnh hưởng của dịch COVID-19 không theo kế hoạch của 

Tỉnh (tự phát) 

1. Tại các chốt kiểm soát của tỉnh, huyện trên các tuyến đường Quốc 

lộ, tỉnh lộ khi vào địa phận tỉnh Đắk Lắk 

- Yêu cầu khai báo y tế. 

- Chuyển tất cả các trường hợp này vào khu vực cách ly tập trung của tỉnh 

và huyện.  

2. Các khu vực cách ly tập trung tỉnh, huyện 

- Tiếp nhận các trường hợp công dân từ các chốt kiểm soát chuyển tới. 

- Xét nghiệm cho tất cả công dân bằng test nhanh kháng nguyên dương 

tính: Giao cho các Khu cách ly tập trung tỉnh, huyện thực hiện ngay khi tiếp 

nhận được công dân 



+ Nếu kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính: Chuyển vào Bệnh 

viện dã chiến số 01 hoặc các cơ sở điều trị COVID-19 thích hợp. Đồng thời, 

những trường hợp tiếp xúc gần đưa vào khu vực cách ly tập trung. 

+ Nếu kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính: Bố trí tạm thời các 

trường hợp này vào 1 khu vực riêng biệt (đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc 

cách ly y tế và tránh lây nhiễm chéo). Đảm bảo việc ăn uống theo chế độ quy 

định đối với người cách ly. Sau đó thông báo, bàn giao cho UBND huyện, thị 

xã, thành phố để đưa công dân về cách ly tại nhà.  

3. Cách ly y tế tại nhà 

UBND huyện, thị xã, thành phố tiếp nhận công dân đưa về nơi cư trú. 

Yêu cầu công dân khai báo y tế tại trạm y tế xã, phường, thị trấn và thực hiện 

việc cách ly tại nhà (kể cả các trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin). 

- Thời gian cách ly y tế tại nhà đối với tất cả những người từ Thành phố 

Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam là 14 ngày kể từ ngày về địa phương, tiếp 

tục tự theo dõi sức khỏe trong thời gian 14 ngày tiếp theo. Đồng thời phải thực 

hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 và 

ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.  

- Trong thời gian tự theo dõi sức khoẻ, hạn chế tiếp xúc với những người 

xung quanh, không tham gia các hoạt động tập trung đông người. Nếu có dấu 

hiệu sốt, ho, đau họng, khó thở hoặc có biểu hiện mất vị giác phải báo ngay cho 

cơ sở y tế nơi gần nhất để được hướng dẫn xử lý kịp thời, đúng quy định. 

IV. Kinh phí thực hiện 

- Các đơn vị ngành Y tế khi triển khai kế hoạch này phải chủ động xây 

dựng kế hoạch theo phân cấp ngân sách và hướng dẫn chi cho công tác phòng 

chống dịch COVID-19 để thực hiện. 

- Đối với Kế hoạch đón công dân của tỉnh: các đơn vị lập dự trù, ứng kinh 

phí thực hiện, chúng từ thanh toán gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội (đơn 

vị chủ trì) để thanh toán từ nguồn của UBND tỉnh giao. 

V. Tổ chức và trách nhiệm thực hiện 

1. Đối các đơn vị thuộc Ngành Y tế 

a) Các Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ của Sở 

Y tế 

- Thực hiện chức năng nhiệm vụ của mình để triển khai kế hoạch. 

- Văn phòng Sở Y tế: Bố trí xe đưa Lãnh đạo Sở chỉ đạo bàn giao công 

dân. 

b) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật  

- Cử đoàn công tác điều hành, tổ phun khử khuẩn, dự trù vật tư phòng 

chống dịch, hóa chất, bình phun; cung cấp bảo hộ cho đoàn công tác và lái xe để 

thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch của tỉnh. Bảo đảm các điều kiện phòng, chống 



dịch COVID-19, công tác thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt của công dân 

trong quá trình di chuyển. 

- Chỉ đạo chuyên môn, thực hiện kiểm tra giám sát việc thực hiện cách ly 

y tế tại nhà đối với các trường hợp trở về. 

- Thực hiện xét nghiệm cho tất cả công dân bằng test nhanh kháng nguyên 

theo kế hoạch của tỉnh. Đồng thời có kế hoạch hổ trợ cho các đơn vị y tế trong 

việc thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên 03 lần vào ngày đầu, ngày 

thứ 7 và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.  

c) Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố 

-  Chỉ đạo chuyên môn, thực hiện kiểm tra giám sát việc thực hiện cách ly 

y tế tại nhà đối với các trường hợp trở về. 

- Chỉ đạo Trạm Y tế xã, phường, thị trấn để hướng dẫn cho công dân trở 

về thực hiện việc khai báo y tế, xét nghiệm, khử khuẩn và cách ly y tế tại nhà 

theo quy định. 

- Có kế hoạch hổ trợ cho các trạm Y tế xã, phường, thị trấn trong việc 

thực hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 7 

và ngày thứ 13 trong thời gian cách ly y tế tại nhà.  

- TTYT TP Buôn Ma Thuột: Test nhanh cho cán bộ Đoàn công tác theo 

Kế hoạch của tỉnh. 

d) Các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh 

- Thực hiện việc khám chữa bệnh cho các  công dân trở về theo quy định. 

- Bệnh viện Đa khoa Thành phố Buôn Ma Thuột bố trí Tổ cứu thương 

tham gia Đoàn công tác theo Kế hoạch của tỉnh.  

2. Đề nghị các chốt kiểm soát của tỉnh, huyện trên các tuyến đường 

quốc lộ, tỉnh lộ khi vào địa phận tỉnh Đắk Lắk 

Phải yêu cầu các trường hợp công dân tự phát trở về phải khai báo y tế và 

chuyển tất cả các trường hợp này vào khu vực cách ly tập trung của tỉnh và 

huyện.  

3. Đề nghị các khu vực cách ly tập trung của tỉnh, huyện 

- Phải tiếp nhận các trường hợp công dân từ các chốt kiểm soát chuyển 

tới. 

- Xét nghiệm cho tất cả công dân bằng test nhanh kháng nguyên dương 

tính: Giao cho các Khu cách ly tập trung tỉnh, huyện thực hiện ngay khi tiếp 

nhận được công dân 

+ Nếu kết quả test nhanh kháng nguyên dương tính: Chuyển vào Bệnh 

viện dã chiến số 01 hoặc các cơ sở điều trị COVID-19 thích hợp. Đồng thời, 

những trường hợp tiếp xúc gần đưa vào khu vực cách ly tập trung. 



+ Nếu kết quả test nhanh kháng nguyên âm tính: Bố trí tạm thời các 

trường hợp này vào 1 khu vực riêng biệt (đảm bảo thực hiện nghiêm túc việc 

cách ly y tế và tránh lây nhiễm chéo). Đảm bảo việc ăn uống theo chế độ quy 

định đối với người cách ly. Sau đó thông báo, bàn giao cho UBND huyện, thị 

xã, thành phố để đưa công dân về cách ly tại nhà.  

 - Trong trường hợp Khu cách ly tập trung được giao nhiệm vụ thực hiện 

việc tiếp nhận công dân trở về theo kế hoạch của tỉnh thì thực hiện nhiệm vụ 

được phân công theo các kế hoạch này. 

4. Đề nghị các sở ban ngành, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

có liên quan phối hợp với Ngành Y tế để thực hiện nhiệm vụ được giao 

5. Đề nghị UBND huyện, thị xã, thành phố 

- Tuyên truyền, vận động gia đình có công dân ở Thành phố Hồ Chí Minh 

và các tỉnh phía Nam nên ở lại tại chỗ, trừ khi có nhu cầu cấp thiết và có nguyện 

vọng về quê hương do ảnh hưởng của dịch COVID-19 thì nên đăng ký để trở về 

theo kế hoạch của tỉnh, không nên trở về tự phát. 

- Đón công dân của địa phương mình trở về theo kế hoạch của tỉnh cũng 

như thông báo của các Khu cách ly tập trung tỉnh, huyện khi có công dân tự phát 

trở về. 

- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm túc việc cách ly y 

tế tại nhà cho các công dân. Đồng thời cũng chú ý đến công tác an sinh xã hội 

cho nhóm đối tượng này./. 

 
Nơi nhận:  

- Tỉnh ủy; 

- UBND tỉnh; 

- BCĐ phòng chống COVID-19 của tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, ngành: LĐTBXH, TVT,TTTT; 

  Công an tỉnh; BCHQS tỉnh; Tỉnh đoàn 

Đắk Lắk; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các đơn vị thuộc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nay Phi La 
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