
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 
         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  9369  /UBND-CN 
 

V/v chuẩn bị đón công dân từ Thành 

phố Hồ Chí Minh trở về địa phương 

(Đợt 6) 

Thừa Thiên Huế, ngày  08  tháng  10 năm 2021 

      

Kính gửi:  

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Các Sở: Tài chính, Y tế; Giao thông vận tải, Du lịch, 

Thông tin và Truyền thông; 

- Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế. 
 

UBND tỉnh thực hiện phương án đón công dân từ Thành phố Hồ Chí Minh 

trở về địa phương (đợt 6), dự kiến thời gian khởi hành tại Ga Sài Gòn vào ngày 

14/10/2021. Để đảm bảo việc đón Đoàn chu đáo, an toàn, UBND tỉnh yêu cầu các 

đơn vị triển khai những nội dung sau: 

1. Giao Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Du lịch chuẩn bị 

cơ sở vật chất và các điều kiện cần thiết để thực hiện việc cách ly tập trung theo 

quy định. 

2. Sở Giao thông vận tải: 

- Bố trí phương tiện, đưa đón công dân từ Ga Huế đến địa điểm cách ly 

tập trung đảm bảo quy định phòng, chống dịch. 

- Chủ trì ký hợp đồng với Tổng Công ty đường sắt Việt Nam. 

- Liên hệ chặt chẽ với Sở Giao thông vận tải Thành phố Hồ Chí Minh về 

việc tạo điều kiện, hỗ trợ các thủ tục cần thiết đảm bảo cho chuyến tàu đón công 

dân được khởi hành đúng thời gian theo kế hoạch. 

3. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng phương án 

đảm bảo y tế cho công dân trên chuyến tàu từ Thành phố Hồ Chí Minh về Thừa 

Thiên Huế; thực hiện công tác phun, khử khuẩn và các phương án phòng dịch 

theo quy định. 

4. Công an tỉnh chỉ đạo các lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại Ga Huế; 

bố trí xe dẫn đường cho xe vận chuyển công dân từ Ga Huế về địa điểm cách ly 

tập trung đảm bảo an toàn. 
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5. Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Du lịch phối hợp với các cơ quan 

chuyên môn của UBND Thành phố Hồ Chí Minh, Tổng Công ty đường sắt Việt 

Nam hoàn thiện các thủ tục cần thiết để đón người dân về quê chu đáo, đảm bảo 

an toàn, không để lây lan dịch bệnh trên địa bàn. 

6. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Sở Giao thông vận tải tham mưu 

UBND tỉnh phân bổ ngân sách thực hiện hợp đồng chuyến tàu đưa công dân từ 

Thành phố Hồ Chí Minh trở về tỉnh Thừa Thiên Huế. 

7. Đề nghị Chi nhánh Khai thác đường sắt Thừa Thiên Huế tạo điều kiện 

thuận lợi, hỗ trợ cho các đơn vị có liên quan thực hiện nhiệm vụ đón công dân 

tại Ga Huế. 

8. Giao Văn phòng UBND tỉnh làm đầu mối, chủ trì, phối hợp với các đơn 

vị liên quan trong việc đón công dân trở về địa phương đảm bảo theo kế hoạch./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở: Thông tin và Truyền thông, Tài chính; 

- UBND thành phố Huế; 

- VP: CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, CN. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

  PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Bình 
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