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KẾ HOẠCH 

Vận chuyển công dân các tỉnh phía Nam về Nghi Xuân  

 bằng xe mô tô (do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19) 

 

 

Thực hiện Văn bản số 2840/SGTVT-PTNL ngày 21/8/2021 của Sở Giao 

thông - Vận tải về việc vận chuyển công dân các tỉnh phía Nam về quê bằng xe mô 

tô (do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19) về Hà Tĩnh và đi qua địa bàn tỉnh Hà 

Tĩnh. UBND huyện Nghi Xuân ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện với các nội 

dung cụ thể như sau 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

 Hỗ trợ, đưa Công dân về huyện Nghi Xuân phải đảm bảo an toàn, đúng quy 

định phòng chống dịch, hạn chế đến mức thấp nhất nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh ra 

cộng đồng.  

2. Yêu cầu  

- Việc tổ chức thực hiện phương án phải thống nhất, phân công, phối hợp kịp 

thời, chủ động hiệp đồng chặt chẽ giữa các cơ quan, lực lượng có liên quan. 

- Quá trình hỗ trợ, đưa Công dân về phải đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối; 

tuân thủ các nguyên tắc, quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định 

của Bộ Y tế và quy định của địa phương. 

 - Về phương tiện vận chuyển.  

+ Phải bảo đảm an toàn kỹ thuật, được chuẩn bị nhiên liệu (xăng, dầu) đầy 

đủ; riêng đối với xe ô tô tải có bố trí cầu thang để di chuyển xe máy lên phương tiện 

thuận lợi;  

+ Trên xe phải có vách ngăn giữa người lái và khoang hành khách, được 

trang bị đầy đủ thiết bị phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Sở Y tế như dung 

dịch sát khuẩn, thùng rác có lót túi ni lông và nắp đậy... ; thực hiện khử trùng sát 

khuẩn toàn bộ phương tiện trước khi xuất phát và sau khi hoàn thành nhiệm vụ.  

- Đối với lái xe. Bố trí lái xe có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc, có 

đủ sức khỏe (ưu tiên lựa chọn trong số lái xe đã được tiêm vắc xin ngừa Covid 19). 

Trong suốt quá trình thực hiện nhiên vụ, yêu cầu lái xe mặc quần áo bảo hộ và thực 

hiện nghiêm ngặt thông điệp 5K của Bộ Y tế, chuẩn bị đầy đủ nước uống cho Công 



dân; luôn luôn nhắc nhở Công dân phải tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, giữ 

khoảng cách trong suốt hành trình và sát khuẩn tay khi lên xe.  

II. ĐỐI TƯỢNG, PHƯƠNG THỨC QUẢN LÝ  

1. Đối tượng: Là Công dân đang lưu trú, làm việc tại các tỉnh phía Nam trở 

về địa bàn huyện Nghi Xuân, đã về đến địa phận Hà Tĩnh và tập kết tại Trạm kiểm 

soát dịch bệnh liên ngành phía Nam tỉnh Hà Tĩnh (km590+400 QL1A thuộc địa bàn 

xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh), trạm đường Hồ Chí Minh tại Km846+900 địa bàn xã 

Hương Trạch và trạm đường 12 C tại Km 39+006 địa bàn xã Kỳ Sơn. 

2. Quy trình thực hiện:  

Căn cứ vào các trường hợp cụ thể để bố trí, sắp xếp đưa công dân về điểm 

cách ly theo quy định. Cụ thể 

- Phương án 1: Áp dụng đối với trường hợp số lượng người đi xe máy về địa 

bàn huyện đông (xấp xỉ 20 người/ngày): Tiếp nhận thông tin, danh sách công dân 

trở về huyện do lực lượng Công an tại chốt kiểm soát gửi qua Zalo, Email; bố trí 

phương tiện vận chuyển công dân, hành lý, xe mô tô từ lán trại tạm về các địa điểm 

cách ly của huyện theo quy định . 

- Phương án 2: Áp dụng đối với trường hợp số lượng người đi xe máy về địa 

bàn huyện ít (dưới 10 người/ngày): Tiếp nhận thông tin, danh sách công dân trở về 

huyện do lực lượng Công an tại chốt kiểm soát gửi qua Zalo, Email; bố trí phương 

tiện vận chuyển công dân, hành lý, xe mô tô từ các địa điểm cách ly tập trung của 

Thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh và huyện Hương Khê về các địa điểm cách ly của 

huyện theo quy định . 

- Phương án 3: Áp dụng đối với trường hợp lực lượng Công an tại các chốt 

thông qua Công an tỉnh Quảng Bình nắm được số lượng người đi xe máy về địa bàn 

huyện: Tiếp nhận thông tin, danh sách công dân trở về huyện do lực lượng Công an 

tại chốt kiểm soát gửi qua Zalo, Email; bố trí phương tiện vận chuyển công dân, 

hành lý, xe mô tô từ các chốt về các địa điểm cách ly của huyện theo quy định . 

3. Thời gian, địa điểm đưa đón hàng ngày: 

- Thời gian xuất phát: Theo yêu cầu thực tế. 

- Địa điểm đón: Trạm kiểm soát dịch bệnh liên ngành phía Nam tỉnh Hà Tĩnh 

(km590+400 QL1A thuộc địa bàn xã Kỳ Nam, thị xã Kỳ Anh), Trạm kiểm soát dịch 

bệnh liên ngành đường Hồ Chí Minh ở Hương Trạch và Trạm kiểm soát dịch bệnh 

đường 12 C tại Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh. 

 III. THỜI GIAN THỰC HIỆN, PHƯƠNG TIỆN ĐÓN CÔNG DÂN 

 1. Thời gian thực hiện:  

Bắt đầu từ ngày: Bắt đầu từ ngày 24  tháng 8 năm 2021 cho đến khi có thông 

báo tiếp theo. 



 2. Phương tiện vận chuyển: 

  - Sau khi tiếp nhận thông tin, Tổ Chỉ đạo, Tổ Vận chuyển phân công nhiệm 

vụ, bố trí phương tiện, lực lượng và các điều kiện đảm bảo để đón công dân về các 

cơ sở cách ly trên địa bàn huyện theo quy định.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: 

- Chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp, hiệp đồng với các lực lượng, phương 

tiện tổ chức đón và giao công dân vào các khu cách ly của huyện kịp thời, đúng quy 

định phòng chống dịch bệnh Covid-19; 

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế, Công an huyện tham mưu UBND huyện 

thành lập Tổ Chỉ đạo, Tổ Vận chuyển công dân các tỉnh phía Nam về Nghi Xuân 

bằng xe mô tô (do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19) theo Kế hoạch này; 

- Chủ trì, phối hợp Phòng Tài chính – Kế hoạch, Trung tâm Y tế, Công an 

huyện và các đơn vị có liên quan tham mưu UBND huyện đảm bảo kinh phí thực 

hiện Kế hoạch này; thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định hiện hành 

trên nguyên tắc phù hợp với tình hình thực tiễn. 

2. Công an huyện: 

- Bố trí 01 xe dẫn đường, 01 xe bán tải thực hiện nhiệm vụ đảm bảo việc vận 

chuyển phương tiện, hành lý từ các chốt kiểm soát dịch các huyện phía nam về khu 

cách ly đảm bảo trật tự, an toàn, thuận tiện, đúng quy định phòng, chống dịch 

Covid-19;  

 - Bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực tiếp nhận, bàn giao công dân ở các 

chốt, lán tạm, khu cách ly tập trung theo quy định; 

- Cử 01 Lãnh đạo tham gia tổ Chỉ đạo, 01 cán bộ tham gia tổ Vận chuyển 

công dân gửi BCH Quân sự để tổng hợp; 

- Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu UBND huyện đảm bảo 

kinh phí thực hiện Kế hoạch này; tổ chức thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo 

quy định hiện hành. 

3. Trung tâm Y tế:  

- Chuẩn bị các cơ sở cách ly để đón Công dân trở về từ các tỉnh phía Nam;  

- Trang cấp đầy đủ đồ bảo hộ y tế, trang thiết bị y tế cho đội ngũ lái, phụ xe, 

Tổ vận chuyển theo đúng quy định phòng, chống dịch Covid-19; 

- Phun khử khuẩn hành lý, xe máy của công dân trước khi bốc xếp lên xe 

trung chuyển; Phun khử khuẩn phương tiện trung chuyển trước, sau mỗi hành trình; 

- Cử 01 Lãnh đạo tham gia tổ Chỉ đạo, 01 y bác sỹ tham gia tổ Vận chuyển 

công dân gửi BCH Quân sự để tổng hợp; 



- Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự huyện tham mưu UBND huyện đảm bảo 

kinh phí thực hiện Kế hoạch này; tổ chức thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo 

quy định hiện hành. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự, Trung tâm Y tế, Công an huyện và các đơn 

vị có liên quan tham mưu UBND huyện đảm bảo kinh phí thực hiện Kế hoạch này; 

hướng dẫn các đơn vị liên quan thanh quyết toán kinh phí thực hiện theo quy định 

hiện hành trên nguyên tắc phù hợp với tình hình thực tiễn. 

Trên đây là Kế hoạch vận chuyển công dân các tỉnh phía Nam về Nghi Xuân  

bằng xe mô tô (do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19); yêu cầu các cơ quan, đơn vị 

có liên quan căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc. Trong quá trình thực 

hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND huyện (qua Ban Chỉ huy Quân 

sự) để xem xét, giải quyết./. 

 

 Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy;  

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện;  

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;  

- Các phòng: Y tế, Tài chính – Kế hoạch;  

- Công an huyện;  

- UBND các xã, thị trấn;  

- Lưu: VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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