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KẾ HOẠCH
Tiếp nhận công dân Việt Nam, Việt kiều từ Campuchia
và các quốc gia khác có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID–19
từ Campuchia về tỉnh Đồng Tháp
Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Quốc phòng,
Bộ Y tế về phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID–19, Ủy ban
nhân dân Tỉnh ban hành kế hoạch tiếp nhận công dân Việt Nam, Việt kiều từ
Campuchia và các quốc gia khác có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID–
19 về tỉnh Đồng Tháp như sau:
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH
1. Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản và
các nước trên thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; hiện nay Campuchia đã phát
hiện bệnh nhân nhiễm virus Corona chủng mới, có khả năng diễn biến phức tạp,
gây hoang mang dao động tư tưởng của Việt kiều đang sinh sống ở Campuchia.
2. Dự kiến trong thời gian tới công dân Việt Nam, Việt kiều từ Campuchia
và các quốc gia xảy ra dịch có thể qua Campuchia về Việt Nam qua biên giới
tỉnh Đồng Tháp (các cửa khẩu) với số lượng lớn, tập trung ở Dinh Bà, Thường
Phước, Mộc Rá; ảnh hưởng lớn đến công tác an sinh xã hội và phòng, chống
dịch bệnh trên địa bàn Tỉnh.
II. MỤC TIÊU, YÊU CẦU
1. Mục tiêu
- Tổ chức tiếp nhận, phân nhóm đối tượng cách ly tại cửa khẩu kịp thời,
chính xác; đảm bảo cơ sở cách ly tập trung trong tình huống người nhập cảnh
qua các cửa khẩu biên giới với số lượng trên 100 người; kịp thời đưa công dân
Việt Nam, Việt kiều về tuyến sau theo đúng quy định, không để tình trạng ùn tắc
tại cửa khẩu; tuyệt đối không để dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.
- Thực hiện công tác kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, không để người, hàng
hóa qua lại biên giới trái phép; kiểm tra, rà soát phát hiện kịp thời các loại đối
tượng lợi dụng trà trộn xâm nhập; đảm bảo an ninh khu vực biên giới.
2. Yêu cầu
- Chủ động, tích cực chuẩn bị với khả năng cao nhất; hiệp đồng chặt chẽ;
chỉ huy, điều hành kịp thời, thống nhất, bảo đảm an toàn.
- Thực hiện đúng quy trình cách ly tại cửa khẩu, phân nhóm đối tượng
cách ly đạt hiệu quả cao nhất; đồng thời kiểm tra kiểm soát chặt chẽ, không để
sót lọt đối tượng qua biên giới.
- Địa điểm tiếp nhận cách ly, theo dõi cách xa khu dân cư, thuận lợi cho
công tác quản lý, giám sát, đảm bảo vệ sinh môi trường.

III. XÁC ĐỊNH HƯỚNG, THỜI GIAN VÀ DỰ KIẾN CÁC ĐIỀM
CÁCH LY
1. Xác định hướng
a) Hướng chủ yếu: Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, Thường Phước.
b) Hướng khác: Các cửa khẩu phụ: Mộc Rá, Ba Nguyên, Bình Phú,
Thông Bình.
2. Xác định thành phần, đối tượng
- Công dân Việt Nam, Việt kiều từ Campuchia và các quốc gia khác có
dịch qua Campuchia về tỉnh Đồng Tháp.
- Đối tượng lợi dụng trà trộn xâm nhập như: Tình báo, gián điệp, phản
động người Việt lưu vong, tội phạm hình sự, khủng bố.
3. Thời gian trọng điểm
Khi tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp tại các nước trên thế
giới và Campuchia.
4. Đối tượng cách ly
a) Nhóm 1: Cách ly y tế tại khu lưu trú tạm thời, cách ly tại nhà
- Những người không có các triệu chứng nghi nhiễm Covid-19 (ho, sốt,
khó thở) và có một trong những yếu tố sau đây:
+ Sống trong cùng nhà, nơi lưu trú với trường hợp bệnh xác định hoặc
trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh;
+ Cùng làm việc với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi
ngờ trong thời gian mắc bệnh;
+ Cùng nhóm du lịch, đoàn công tác, nhóm vui chơi với trường hợp bệnh
xác định hoặc trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh;
+ Có tiếp xúc gần trong vòng 02 mét trường hợp bệnh xác định hoặc
trường hợp bệnh nghi ngờ trong thời gian mắc bệnh ở bất kỳ tình huống nào;
+ Ngồi cùng hàng hoặc trước sau hai hàng ghế trên cùng một chuyến
xe/toa tàu/máy bay với trường hợp bệnh xác định hoặc trường hợp bệnh nghi
ngờ trong thời gian mắc bệnh;
- Người nước ngoài nhập cảnh qua Campuchia vào Việt Nam từ Trung
Quốc (trừ tỉnh Hồ Bắc) và các quốc gia đang có dịch.
b) Nhóm 2: Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung
- Người đến từ hoặc đi qua tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) qua Campuchia
nhập cảnh vào Việt Nam.
- Công dân Việt Nam, Việt kiều đã đến hoặc đi qua vùng có công bố dịch
ở Campuchia và các quốc gia có dịch khác nhập cảnh vào Việt Nam.
- Những đối tượng thuộc Nhóm 1 nhưng không chấp hành, không thực
hiện quy định cách ly theo quy định.
c) Nhóm 3: Cách ly у tế tại cơ sở у tế
Các đối tượng thuộc Nhóm 1 và Nhóm 2 và có các dấu hiệu nghi ngờ
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hoặc xác định bệnh (dấu hiệu nghi ngờ là trường hợp có ít nhất một trong các
triệu chứng sốt hoặc ho hoặc khó thở hoặc viêm phổi và có một trong các yếu tố
dịch tễ theo hướng dẫn của Sở Y tế).
5. Dự kiến các địa điểm tiếp nhận, phân nhóm đối tượng tại cửa khẩu
Địa điểm tiếp nhận, phân nhóm đối tượng cách ly tại 06 khu vực cửa
khẩu; tại các tại vị trí này, Bộ đội Biên phòng chủ trì phối hợp các đơn vị liên
quan tiến hành thủ tục nhập cảnh, kiểm tra y tế, kiểm tra rà soát các loại đối
tượng lợi dụng trà trộn xâm nhập; tiến hành phân nhóm đối tượng cách ly; tổ
chức đưa người dân về các cơ sở phía sau, như sau:
- Trạm Kiểm soát Biên phòng Thông Bình, ấp Phước Tiên, xã Thông
Bình: Đảm bảo tiếp nhận công dân Việt Nam, Việt kiều từ 100 - 150 người; sử
dụng lực lượng: 54 đồng chí (Biên phòng: 09; Công an: 04; Quân sự: 30; Hải
quan: 04; Y tế: 02; Sở Ngoại vụ: 01; Kiểm dịch: 01; Ủy ban nhân dân xã: 03).
- Trạm Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Dinh Bà, ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ
Cơ: Đảm bảo tiếp nhận công dân Việt Nam, Việt kiều từ 150 - 200 người; sử
dụng lực lượng 73 đồng chí (Biên phòng: 15; Công an: 08; Quân sự: 30; Hải
quan: 06; Công an xuất nhập cảnh: 03; Y tế: 03; Sở Ngoại vụ: 02; Kiểm dịch:
02; Ủy ban nhân dân xã: 03).
- Trạm kiểm soát Biên phòng Bình Phú, ấp Chiến Thắng, xã Tân Hộ Cơ:
Đảm bảo tiếp nhận công dân Việt Nam, Việt kiều từ 100 - 150 người; sử dụng
lực lượng 50 đồng chí (Biên phòng: 09; Công an: 04; Quân sự: 30; Hải quan:
02; Y tế: 02; Kiểm dịch: 01; Ủy ban nhân dân xã: 03).
-Trạm Kiểm soát Biên phòng Mộc Rá, ấp Tân Hoà, xã Tân Hội: Đảm bảo
tiếp nhận công dân Việt Nam, Việt kiều từ 70 - 100 người; sử dụng lực lượng:
49 đồng chí (Biên phòng: 09; Công an: 04; Quân sự: 30; Hải quan: 02; Y tế: 01;
Ủy ban nhân dân xã: 03).
- Trạm Kiểm soát Biên phòng Ba Nguyên, ấp Bình Hoà Thượng, xã
Thường Thới Hậu A: Đảm bảo tiếp nhận công dân Việt Nam,Việt kiều từ 100 150 người; sử dụng lực lượng: 54 đồng chí (Biên phòng: 09; Công; an: 04; Quân
sự: 30; Hải quan: 04; Y tế: 02; Sở Ngoại vụ: 01; Kiểm dịch:01; Ủy ban nhân dân
xã: 03).
- Trạm Biên phòng CKQT Thường Phước, ấp 1, xã Thường Phước 1:
Đảm bảo tiếp nhận công dân Việt Nam, Việt kiều từ 150 - 200 người; sử dụng
lực lượng 73 đồng chí (Biên phòng: 15; Công an: 08; Quân sự: 30; Hải quan:
06; Công an xuất nhập cảnh: 03; Y tế: 03; Sở Ngoại vụ: 02; Kiểm dịch: 02; Ủy
ban nhân dân xã: 03).
6. Điểm tập trung bố trí lưu trú tạm thời cho công dân Việt Nam, Việt
kiều thuộc đối tượng “Nhóm 1”
a) Huyện Tân Hồng
- Tuyến dân cư Tân Thành - Lò Gạch, từ cầu Việt Thược đến đầu kênh Sa
Rài, ấp Đuôi Tôm, xã Tân Hộ Cơ; diện tích khoảng 20.000 m2; số lượng dự kiến
bố trí từ 1.500 - 2.000 người; bố trí các đối tượng thuộc “Nhóm 1” và công dân
Việt Nam,Việt kiều không thuộc đối tượng cách ly; người chỉ huy là Chủ tịch
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UBND xã Tân Hộ Cơ; sử dụng lực lượng: 19 đồng chí (Công an: 07; Quân sự:
07; Y tế: 02; Ủy ban nhân dân xã: 03).
- Tuyến dân cư cầu Đúc - Tân Công Chí, ấp Gò Da, xã Bình Phú; diện
tích khoảng 20.000 m2 (điểm dự phòng); số lượng dự kiến bố trí từ 1.500 - 2.000
người; bố trí các đối tượng thuộc “Nhóm 1” và công dân Việt Nam,Việt kiều
không thuộc đối tượng cách ly; người chỉ huy là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
Bình Phú; sử dụng lực lượng: 16 đồng chí (Công an: 04; Quân sự: 07; Y tế: 02;
Ủy ban nhân dân xã; 03).
b) Thị xã Hồng Ngự
Cụm dân cư số 12, ấp Tân Hòa Thuận, xã Tân Hội; diện tích khoảng
10.000m2; số lượng dự kiến bố trí từ 800 - 1.000 người; bố trí các đối tượng
thuộc “Nhóm 1” và công dân Việt Nam,Việt kiều không thuộc đối tượng cách
ly; người chỉ huy là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Hội; sử dụng lực lượng:
18 đồng chí (Công an: 06; Quân sự: 07; Y tế: 02; Ủy ban nhân dân xã: 03).
c) Huyện Hồng Ngự
- Cụm dân cư Giồng Duối, ấp Bình Hòa Thượng, xã Thường Thới Hậu A;
diện tích khoảng 2.000 m2; số lượng dự kiến bố trí từ 150 - 200 người; bố trí các
đối tượng thuộc “Nhóm 1” và công dân Việt Nam,Việt kiều không thuộc đối
tượng cách ly; người chỉ huy là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thường Thới Hậu
A; sử dụng lực lượng: 13 đồng chí (Công an: 02; Quân sự: 07; Y tế: 01; Ủy ban
nhân dân xã: 03).
- Tuyến đê bao Mương kênh cũ, ấp 1, xã Thường Phước 2; diện tích
khoảng 12.000 m2; số lượng dự kiến bố trí từ 800 - 1.200 người; bố trí các đối
tượng thuộc “Nhóm 1” và công dân Việt Nam,Việt kiều không thuộc đối tượng
cách ly; người chỉ huy là Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thường Phước 2; sử dụng
lực lượng: 17 đồng chí (Công an: 06; Quân sự: 07; Y tế: 01; Ủy ban nhân dân
xã: 03).
- Cụm dân cư Nam Hang, ấp Trung, xã Thường Thới Tiền; diện tích
khoảng 14.000 m2; số lượng dự kiến bố trí từ 800 - 1.000 người; bố trí các đối
tượng thuộc “Nhóm 1” và công dân Việt Nam,Việt kiều không thuộc đối tượng
cách ly; người chỉ huy là Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thường Thới Tiền; sử
dụng lực lượng: 20 đồng chí (Công an: 08; Quân sự: 07; Y tế: 02; Ủy ban nhân
dân xã: 03).
IV. DỰ KIẾN BIỆN PHÁP XỬ LÝ
1. Đối tượng “Nhóm 1” và đối tượng không thuộc nhóm cách ly
Sau khi hoàn tất các thủ tục kiểm tra về y tế, an ninh; Bộ đội Biên phòng
bàn giao Công an Tỉnh điều chuyển về khu tập trung lưu trú tạm thời; tiếp tục
sàng lọc, phân loại phát hiện những người có biểu hiện, dấu hiệu nghi ngờ
nhiễm bệnh đưa sang nhóm cách ly tập trung (đối với số Việt kiều có thân nhân
bảo lãnh, có đầy đủ giấy tờ thì tiến hành cho thân nhân bảo lãnh, thông báo cho
chính quyền nơi họ cư trú biết để phối hợp quản lý; đối với số Việt kiều không
có thân nhân bảo lãnh và không có giấy tờ thì điều chuyển về điểm tập trung lưu
trú tạm thời cho Việt kiều).
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2. Đối với đối tượng thuộc “Nhóm 2”
Dự kiến 03 tình huống như sau:
a)Tình huống 1: Công dân Việt Nam, Việt kiều về rải rác qua các cửa
khẩu (dự kiến dưới 100 người). Sau khi hoàn tất thủ tục, Bộ đội Biên phòng bàn
giao Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh phối hợp với Sở Y tế đưa về cơ sở cách ly tập
trung tại Phòng khám Quân dân y Giồng Găng.
b)Tình huống 2: Công dân Việt Nam, Việt kiều nhập cảnh qua các cửa
khẩu biên giới số lượng từ 100 người đến dưới 1000 người: Sau khi hoàn tất thủ
tục tại cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng bàn giao Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh đưa về
các cơ sở cách ly tập trung sau:
- Phòng khám Quân dân y Giồng Găng, tiếp nhận khoảng 100 người (từ
cửa khẩu Dinh Bà, Bình Phú, Thông Bình).
- Trung tâm y tế huyện Tân Hồng cũ, tiếp nhận từ 100 đến 120 người (từ
cửa khẩu Dinh Bà, Bình Phú,Thông Bình).
- Trung tâm y tế huyện Hồng Ngự cũ, tiếp nhận từ 100 đến 120 người (từ
cửa khẩu Thường Phước, Ba Nguyên, Mộc Rá).
- Bệnh viện đa khoa huyện Hồng Ngự cũ, tiếp nhận từ 80 đến 100 người
(từ cửa khẩu Thường Phước, Ba Nguyên, Mộc Rá).
- Khu hành chính huyện Hồng Ngự cũ tiếp nhận từ 150 đến 200 người (từ
cửa khẩu Thường Phước, Ba Nguyên, Mộc Rá).
- Tại cửa khẩu, đảm bảo trực giải quyết 24/24.
c) Tình huống 3: Công dân Việt Nam, Việt kiều nhập cảnh qua các cửa
khẩu biên giới số lượng trên 1000 người: Sau khi hoàn tất thủ tục tại cửa khẩu,
Bộ đội Biên phòng bàn giao cho Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh, Công an Tỉnh đưa
về các cơ sở cách ly tập trung phía sau theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh Ủy ban nhân dân Tỉnh.
3. Đối với đối tượng thuộc “Nhóm 3”
Sau khi phân nhóm đối tượng cách ly tại cửa khẩu, Bộ đội Biên phòng
bàn giao Sở Y tế thực hiện cách ly у tế theo đúng quy định; kịp thời báo cáo
Trưởng ban Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới của vi rút Corona tỉnh Đồng Tháp để chỉ đạo thực hiện.
V. NHIỆM VỤ CỦA CÁC SỞ, NGÀNH VÀ ĐỊA PHƯƠNG
1. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh
- Chủ động nắm chắc diễn biến tình hình địa bàn nội, ngoại biên, không
để bị động, bất ngờ và nắm chắc tình hình có liên quan đến công dân Việt Nam,
Việt kiều tại Campuchia để báo cáo cấp trên có hướng chỉ đạo xử lý kịp thời.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an Tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh,
Cục Hải quan Tỉnh, các sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện, thị
xã biên giới tổ chức tiếp nhận công dân Việt Nam, Việt kiều tại các cửa khẩu; tổ
chức phân nhóm sàng lọc đối tượng cách ly dịch bệnh; rà soát, sàng lọc, phân
loại, bắt giữ các loại tội phạm, bàn giao các lực lượng chức năng theo quy định;
hỗ trợ điều chuyển công dân Việt Nam, Việt kiều từ khu vực cửa khẩu về tuyến
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sau theo quy định; đảm bảo an ninh khu vực.
- Chủ trì phối hợp với lực lượng Công an, Quân sự tổ chức tuần tra, kiểm
soát dọc tuyến biên giới, quản lý chặt chẽ việc xuất nhập cảnh trái phép, vi
phạm quy chế biên giới, các hoạt động xâm phạm chủ quyền biên giới quốc gia,
thực hiện tốt Nghị định số 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ.
- Chủ trì xây dựng kế hoạch phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo
công tác hậu cần (ăn, nghỉ,canh gác, bảo vệ….) tại khu vực cửa khẩu. Trực tiếp
quan hệ với chính quyền và lực lượng chức năng Campuchia phía đối diện để
giải quyết khi có tình huống công dân Việt Nam, Việt kiều từ Campuchia và các
quốc gia có dịch qua Campuchia ồ ạt về nước.
2. Sở Y tế
- Chủ trì phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quan sàng lọc
phân nhóm đối tượng cách ly tại cửa khẩu; tiếp nhận, đưa công dân Việt Nam,
Việt kiều thuộc “Nhóm 3” về cơ sở cách ly y tế tập trung theo Kế hoạch.
- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, vật tư trang thiết bị y
tế. Tổ chức chăm sóc sức khỏe ban đầu cho những người bị bệnh; thực hiện các
biện pháp khử khuẩn, bảo đảm việc phòng hộ cá nhân tránh lây nhiễm cho
người làm việc trực tiếp, tiếp xúc và đảm bảo vệ sinh khu vực.
3. Bộ Chỉ huy Quân sự Tỉnh
- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện tiếp nhận và đưa công dân Việt Nam,
Việt kiều thuộc “Nhóm 2” về cơ sở cách ly tập trung; chủ trì phối hợp với Sở Y
tế, Công an Tỉnh bảo đảm hậu cần (ăn, nghỉ, canh gác, bảo vệ…) tại cơ sở cách
ly tập trung tại Phòng khám Quân dân y Giồng Găng, Trung tâm y tế huyện Tân
Hồng cũ; Trung tâm y tế huyện Hồng Ngự cũ.
- Chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Biên phòng và các ngành
tiếp nhận, thu hồi vũ khí, khí tài, vật liệu nổ (nếu có). Tham gia phối hợp tuần
tra bảo vệ biên giới, tuần tra địa bàn thực hiện tốt nghị định số: 03/2019/NĐ-CP
của Chính phủ và giữ gìn an ninh, trật tự tại các điểm bố trí lưu trú cho công dân
Việt Nam, Việt kiều, sẵn sàng thực hiện kế hoạch A3.
4. Công an Tỉnh
- Tăng cường công tác nắm thông tin về phản ứng của người dân, để kịp
thời phối hợp các ngành tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai
các biện pháp giải quyết.
- Phối hợp với các lực lượng Quân sự, Biên phòng và các đơn vị có liên
quan tổ chức tiếp nhận, kiểm tra sàng lọc, phân loại công dân Việt Nam, Việt
kiều, điều tra xử lý các đối tượng chính trị, hình sự, tổ chức đảm bảo an ninh,
trật tự tại các điểm tập trung. Tiếp nhận các đối tượng vi phạm pháp luật để tiếp
tục điều tra, khai thác.
- Chuẩn bị lực lượng, phương tiện, tiếp nhận đưa công dân Việt Nam, Việt
kiều thuộc “Nhóm 1” từ các cửa khẩu về điểm tập trung lưu trú tạm thời; phối
hợp với y tế tổ chức phân loại và bàn giao cho địa phương theo quy định.
- Chủ trì phối hợp với Bộ chỉ huy Quân sự Tỉnh, Sở Y tế bảo đảm hậu cần
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(ăn, nghỉ, canh gác, bảo vệ…) tại cơ sở cách ly tập trung tại Bệnh viện đa khoa
huyện Hồng Ngự cũ; Khu hành chính huyện Hồng Ngự cũ.
5. Cục Hải Quan Tỉnh
Chủ trì thực hiện việc tiếp nhận, đăng ký, kiểm tra hàng hoá, hành lý,
phương tiện, tài sản của công dân Việt Nam, Việt kiều; đồng thời, ngăn chặn,
bắt giữ, xử lý đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm nhập khẩu qua biên
giới; sẵn sàng hỗ trợ các lực lượng khi có yêu cầu.
6. Sở Giao thông vận tải
Chuẩn bị, huy động phương tiện thủy, bộ để điều chuyển công dân Việt
Nam, Việt kiều từ khu vực cửa khẩu về các cơ sở cách ly tập trung, nơi cư trú
tạm thời theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo.
7. Sở Tài chính
Chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh và các đơn vị
có liên quan dự trù kinh phí; kịp thời tham mưu cấp kinh phí để các sở, ngành,
Ủy ban nhân dân huyện, thị xã biên giới và các lực lượng có liên quan nhằm
đảm bảo thực hiện các nội dung theo kế hoạch.
8. Sở Ngoại vụ
Phối hợp với Tổng hội người Việt Nam tại Campuchia và cơ quan ngoại
giao Campuchia để nắm diễn biến tình hình công dân Việt Nam,Việt kiều tại
Campuchia và đề xuất các biện pháp giải quyết khi có tình huống. Phối hợp với
Biên phòng, Y tế tuyên truyền, giải thích khi có yêu cầu.
9. Đề nghị Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Phối hợp với các đơn vị có liên quan và Cấp ủy, Ủy ban nhân dân huyện,
thị xã biên giới, thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động Nhân dân, Việt
kiều chấp hành nghiêm pháp luật Việt Nam và những qui định của Ban Chỉ đạo.
Chỉ đạo công tác tuyên truyền, vận động nhân dân vùng biên giới an tâm sản
xuất, ổn định cuộc sống và đùm bọc, giúp đỡ Việt kiều khi cần thiết.
10. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính
trị - xã hội Tỉnh
Tổ chức tuyên truyền, giáo dục chính sách pháp luật sâu rộng trong quần
chúng nhân dân, đồng thời phát động phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ
quốc, vận động nhân dân đóng góp tiền, hàng hóa, công sức lao động giúp đỡ
những Việt kiều đang gặp khó khăn, không để bị đói, không nơi nương tựa.
11. Ủy ban nhân dân huyện, thị xã biên giới
- Chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ
chức thực hiện tốt việc tiếp nhận, bố trí quản lý. Chủ trì phối hợp với Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban Mặt
trận tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội Tỉnh đảm bảo hậu cần, y
tế tại các khu vực lưu trú tập trung tạm thời trên địa bàn phụ trách.
- Tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân, nâng cao nhận thức đúng
đắn, không hoang mang dao động trước diễn biến tình hình phức tạp về dịch
bệnh Covid-19 ở Campuchia. Đồng thời, vận động quyên góp vật chất, tài chính
7

giúp đỡ những đối tượng gặp khó khăn.
12. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố nội địa
Xác định khu vực chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận, bố trí cư trú tạm thời đảm
bảo ổn định cuộc sống cho công dân Việt Nam, Việt kiều khi có chỉ đạo của Ủy
ban nhân dân Tỉnh. Mỗi địa phương dự kiến chuẩn bị khu vực có thể bố trí từ
1.000 đến 1.500 người.
VI. CÔNG TÁC ĐẢM BẢO
1. Đảm bảo thông tin liên lạc: Sử dụng các phương tiện thông tin liên lạc
hiện có của các lực lượng Công an, Quân sự, Biên phòng, Hải quan đưa vào sử
dụng, đảm bảo liên lạc 24/24 và thông tin cơ động trực tiếp.
2. Đảm bảo phương tiện vận chuyển: Sử dụng phương tiện của Quân sự,
Công an, Y tế. Trường hợp vượt quá khả năng của các đơn vị, Sở Giao thông
vận tải chủ động chuẩn bị phương tiện tham gia thực hiện nhiệm vụ theo ý kiến
của Ban Chỉ đạo.
3. Đảm bảo phiên dịch: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đảm bảo phiên
dịch tiếng Campuchia; Sở Ngoại vụ đảm bảo phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc.
VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ vào kế hoạch này, các đơn vị, địa phương và Ủy ban nhân dân
các huyện, thị xã biên giới trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ tiến hành quán triệt,
triển khai, xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện.
2. Giao Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng Tỉnh là Cơ quan thường trực thực
hiện Kế hoạch này; có trách nhiệm triển khai, tham mưu Ủy ban nhân dân Tỉnh
theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn, tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện và
báo cáo theo quy định
3. Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, địa phương
kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân Tỉnh (qua Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng
Tỉnh) để hướng dẫn, chỉ đạo giải quyết./.
Nơi nhận:
- BTL QK9;
- BTL BĐBP;
- TT/TU; TT/HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBND huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT; NC/NC(G).
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