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                             Kính gửi:  

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Công văn số 501/QK-TM ngày 09/4/2021 của Bộ Tư lệnh 

Quân khu 5 về việc tiếp nhận, cách ly công dân về nước vì lý do đặc biệt cần 

thiết, trong đó phân công tỉnh Ninh Thuận tổ chức tiếp nhận, cách ly 150 công 

dân về từ Nhật Bản. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo Ban điều 

hành các khu cách ly y tế tập trung của tỉnh ban hành Kế hoạch số 921/KH-BĐH 

ngày 09/4/2021 về việc tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân từ Nhật Bản về 

nước. 

Để chủ động triển khai tốt công tác chuẩn bị, tổ chức tiếp nhận, vận 

chuyển từ sân bay Cam Ranh/ Khánh Hòa về khu vực cách ly và tổ chức cách ly 

y tế cho 150 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước đúng quy trình, bảo đảm 

an toàn tuyệt đối, không để dịch Covid – 19 lây lan trong cộng đồng, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, địa phương xác định việc tiếp nhận, cách ly y tế 

cho 150 công dân Việt Nam từ Nhật Bản về nước là nhiệm vụ quan trọng; có 

trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Trưởng Ban điều 

hành các khu cách ly y tế tập trung của tỉnh) để triển khai thực hiện tốt các 

nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch số 921/KH-BĐH ngày 09/4/2021 của 

Ban điều hành; đảm bảo tổ chức tiếp nhận, cách ly công dân từ Nhật Bản về 

nước an toàn, đạt hiệu quả và đúng quy định. 

2. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, 

ngành, địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả việc tiếp nhận, 

cách ly công dân từ Nhật Bản về nước theo phân công của Bộ Tư lệnh Quân khu 

5; triển khai công tác chuẩn bị, kích hoạt khu cách ly tập trung tại Trung tâm 

huấn luyện bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh - Trung đoàn BB896/Bộ 

CHQS tỉnh; tổ chức tiếp nhận, vận chuyển từ Sân bay Cam Ranh/Khánh Hòa về 

khu vực cách ly và thực hiện các biện pháp cách ly y tế cho các công dân Việt 

Nam từ Nhật Bản về nước đúng quy trình, bảo đảm an toàn tuyệt đối, không để 

dịch Covid – 19 lây chéo trong khu cách ly và lây lan trong cộng đồng. Tổ chức 
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kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện và báo cáo kết quả hàng ngày cho 

Tỉnh ủy, UBND tỉnh.  

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực 

hiện các biện pháp bảo đảm Y tế khi tổ chức cách ly tập trung theo đúng quy 

định; bố trí lực lượng bảo đảm Y tế cho quá trình tiếp nhận tại Sân bay Cam 

Ranh/Khánh Hòa, vận chuyển và tổ chức cách ly tại khu vực cách ly tập trung 

trong tỉnh; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm theo quy định của Bộ Y tế. 

4. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai 

thực hiện nghiêm các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trong khu vực cách ly; 

phối hợp Công an tỉnh Khánh Hòa, bộ phận an ninh Cảng hàng không quốc tế 

Cam Ranh nắm danh sách, số lượng công dân và kiểm tra giấy tờ nhập cảnh của 

các công dân từ Nhật Bản về nước theo quy định của pháp luật; điều tiết giao 

thông, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong quá trình tiếp nhận, vận 

chuyển và tổ chức cách ly; sẵn sàng lực lượng xử lý các tình huống phát sinh. 

5. Sở Giao thông vận tải chủ trì, huy động phương tiện tổ chức vận 

chuyển công dân Việt Nam về các cơ sở cách ly và bảo đảm phương tiện đưa 

đến các điểm giao thông công cộng khi hoàn thành xong cách ly. Phối hợp Trạm 

BOT Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa để các phương tiện cơ động qua trạm bảo đảm 

nhanh chóng, an toàn. 

6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham 

mưu Ủy ban nhân tỉnh bố trí kịp thời kinh phí bảo đảm vật tư y tế, chế độ phụ 

cấp đặc thù cho lực lượng làm nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển, tổ chức cách ly 

y tế theo đúng quy định.  

7. Giao Sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan 

thông tấn, báo chí tăng cường công tác tuyên truyền về tình hình dịch Covid-19 

chính xác, kịp thời, chú trọng vận động người dân tự giác thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh; thông tin để 

Nhân dân hiễu rõ tính nhân văn, an toàn của việc tổ chức đón công dân Việt 

Nam ở nước ngoài về nước để người dân đồng thuận và ủng hộ. Đồng thời tổ 

chức theo dõi, xử lý các trường hợp đưa tin không chính xác trên mạng xã hội. 

8. Các sở, ban, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức 

năng tham gia thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, vận chuyển, tổ chức cách ly y tế 

tập trung theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

9. UBND huyện Thuận Bắc, Ninh Hải, thành phố Phan Rang – Tháp 

Chàm phối hợp với Công an tỉnh và các cơ quan, đơn vị liên quan bảo đảm an 

ninh, an toàn trong quá trình vận chuyển 150 công dân Việt Nam trên các trục 

đường thuộc địa bàn quản lý. 

UBND thành phố Phan Rang – Tháp Chàm bố trí nhân lực tham gia thực 

hiện nhiệm vụ tại cơ sở cách ly y tế tập trung theo yêu cầu của Ban Điều hành; 

phối hợp với Công an tỉnh trong quá trình đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, vệ sinh môi trường các khu vực xung quanh cơ sở cách ly tập trung. 
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Đồng thời tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động người dân phòng 

chống dịch bệnh, làm tốt công tác tư tưởng để người dân đồng thuận việc tổ 

chức cách ly tập trung trên địa bàn, kịp thời nắm bắt dư luận trong quần chúng 

nhân dân để chủ động xử lý những vấn đề phát sinh. 

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức 

chính trị - xã hội phối hợp tuyên truyền, vận động Nhân dân, các tổ chức thành 

viên nâng cao nhận thức, trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19; nhất là quần chúng nhân dân xung quanh khu vực 

cách ly hiểu rõ quan điểm của Đảng, chính sách của Nhà nước về việc đón công 

dân Việt Nam ở nước ngoài về nước. Tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn 

viên các tổ chức thành viên và Nhân dân đồng tình ủng hộ việc triển khai các 

biện pháp đưa công dân về nước và cách ly y tế theo quy định. 

 

Yêu cầu các sở, ban ngành, địa phương tổ chức thực hiện nghiêm túc nội 

dung trên. Giao Ban điều hành các khu cách ly y tế tập trung theo dõi sát tình 

hình, thường xuyên báo cáo kết quả thực hiện cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Ban 

Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Bộ Tư lệnh Quân khu 5 (b/c); 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Quân sự, Công an, Biên phòng tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, CV; 

- Lưu: VT, VXNV.  NNN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Long Biên 
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