
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CÔN ĐẢO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KT Côn Đảo, ngày      tháng      năm 2021 

V/v tăng cường kiểm soát di 

chuyển tự phát của người 

dân giữa các địa phương. 

 

 

                        Kính gửi:  

- Công an huyện; 

- Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Phòng Kinh tế; 

- Trưởng 09 khu dân cư. 

 

Thực hiện Công văn số 14325/UBND-VP ngày 03/10/2021 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường kiểm soát di chuyển tự phát của người dân giữa các địa 

phương; UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Giao Phòng Nội vụ - Lao động - Thương binh và Xã hội huyện chủ trì, 

phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và Trưởng 09 khu dân cư khẩn trương 

rà soát, thống kê người dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Côn Đảo đang mắc kẹt 

tại các tỉnh thành đang áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Chính phủ có nhu cầu ra 

Côn Đảo gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh để tổng hợp trình 

UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ công dân về tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (chi tiết tại Công 

văn số 3488/UBND-NVLĐTB&XH ngày 05/10/2021 của UBND huyện Côn Đảo). 

Tổ chức cập nhật thông tin hàng ngày để trực tiếp quản lý, theo dõi thường xuyên 

bảo đảm chủ động phòng, chống dịch trong mọi tình huống; kịp thời báo cáo 

UBND huyện các tình huống khó khăn, phát sinh. 

2. Giao Phòng Kinh tế huyện chủ động phối hợp với Phòng Nội vụ - Lao 

động - Thương binh và Xã hội huyện và Trưởng 09 khu dân cư tiếp tục thông tin 

đến người dân có hộ khẩu thường trú tại huyện Côn Đảo đang mắc kẹt tại Thành 

phố Hồ Chí Minh có nhu cầu ra Côn Đảo thì đăng ký trên trang 

https://quehuong.baria-vungtau.gov.vn để cơ quan chức năng tiếp tục cập nhật 

thông tin. 

3. Đề nghị Trưởng 09 khu dân cư rà soát, nắm thông tin người dân trên địa 

bàn quản lý có người thân đang học tập, sinh sống, làm việc, du lịch …ở các tỉnh, 

thành phố khác, đặc biệt là công nhân các khu công nghiệp, nhà máy ở các vùng 

đang có dịch để yêu cầu tuyên truyền, vận động, nhắc nhở người thân đang ở các 

địa phương này cần bình tĩnh, ở lại nơi đang cư trú, không tự ý di chuyển về tỉnh 

Bà Rịa - Vũng Tàu, chờ tỉnh tổ chức đón về theo đúng kế hoạch, bảo đảm công tác 

phòng, chống dịch. 

4. Đề nghị Công an huyện chủ trì, phối hợp với Trưởng các khu dân cư 

thống kê, nắm chắc tình hình di biến động của người dân trên địa bàn huyện, phục 

vụ tốt cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. 

https://quehuong.baria-vungtau.gov.vn/
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UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan phối hợp triển khai 

thực hiện./. 

(Đính kèm Công văn số 3488/UBND-NVLĐTB&XH ngày 05/10/2021 của 

UBND huyện Côn Đảo). 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TTr. HU, HĐND huyện; 

- CT, các PCT.UBND huyện; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện; 

- Lưu: VT-KT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 



UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

HUYN CON DAO Dc 1p — Tr do — Hnh phóc 

      

S6:  348k  /UBND-NVLDTBXH 

V/v thirc hin chü truang dOn cong dn 
ti the tinh ye tinh Ba Rja - VUng Thu và 
h trç cong dan the tinh trY ye qué 

Con Dáo, ngày OcthángAOnm 2021 

KHAN 
KInh gri: 

- Phông Ni vi - Lao dng — Thucing binh và X hi; 
- Ban Quãn I Khu du ljch Quc gia Con Dão; 
- Tru&ng 09 khu dan cu. 

 

Can c1r Cong van s 3840/SLDTBXH-QLGDNN ngày 01/10/2021 cUa S& 
Lao dng — Thucing binh và Xâ hi tinh ye vic don cong dan tux các tinh ye tinh 
Ba Rja - Vüng Tàu ye h trV cong dan các tinh tth ye quê, 

V vic nay, Uy ban nhân dan huyn Co kin nhu sau: 

1. Be ngh Triro'ng 09 khu dan cir 

- Ph6i hqp rà soát, thng kê nguäi dan có h khâu thuing tri ti huyn Con 
Dâo dang mac kçt ti các tinh thành clang áp dçing Chi thj 16/CT-TTg cüa Thu 
ttr&ig ChInh phO có nhu câu ra Con Dáo theo Mâu so 01 (trü' ngithi dan ti Thành 
phô Ho ChI Minh). Doi vai ngithi dan có h khâu thung trO tti huyn clang mac 
kçt ti Thãnh phô Ho ChI Minh có nhu câu ra Con Dão thi Trung 09 khu dan cu 
thông tin den ngui dan duçc biêt tiêp tVc  clang k trên trang 
https://quehuong.baria-vungtau.gov.vn  de cci quan chirc näng tiêp tc cp nh.t 
thông tin. 

- PhM hçp rà soát, th6ng kê ngithi dan clang tm tn, lu'u trü tti huyn Con 
Dão có nhu câu trô ye quê (theo Mãu so 02). 

- Các danh sách tang hcp d nghj Trithng 09 khu dan cu g0i v UBND 
huyn (qua PhOng Ni vii - Lao dng — Thucing birth và Xã hi huyn dé tOng hcip) 
tru*c 15 giô' 00 phüt, ngày 07/10/202 1. 

- Vic thu th.p thông tin, tng hqp nhu cu ngui dan có nhu cu ra Con Dáo 
ho.c tth ye quê là can thiêt dê có cci s& dU lieu xây dirng phuong an cii the h trg 
ngi.thi dan, tuy nhiên, vOi dtc thu cüa Con Dão cách xa dat lien, khó khàn ye 
phucmg tin di 1i, dieu kin, nhân lirc, trang thiêt bj phOng chông djch bnh con 
khó khàn, ben cinh do, vic tO chrc thra don cong dan can phãi có kê hoch ci the 
dê darn báo cong tác phOng chông djch bnh Covid-19 và phâi duc sir chap thun 
cho phép cüa cap cO thâm quyên, vi the, dé nghj Tru&ng 09 khu dan ctr thông tin, 
tuyên truyên ngi.thi dan can hiêu rO và an tam tu tu&ng, sinh song, thirc hin tot 
cong tác phông chOng djch bnh Covid-1? theo quy djnh tai flY1 cu' trO. Khi có 
phucing an, k hoach thuc hin, chInh quyên dja phucing së cO thông báo chi tiêt, 
cir the dê ngui dan dugc närn bat và phôi hp thirc hin. 



Nol nhin: 
- Nhis trên; 
- S& Lao dng - TBXH tinh; 
- Liru VT, NVLDTBXH, 

Nguyen Thiy Nga 

KT CHU TICH 
CHU TjCH 

2. Ban Quãn I Khu du Itch  Quc gia rà soát, thng ké so krçing khách du 
ljch dang 1uu trii ti các Co s du ljch (theo Mu s 02) Va gfri ye UBND huyn 
(qua Phông Ni vi - Lao dng — Thuong binh va Xà hi huyn dé tong hçip) trw&c 
15 gi& 00 phüt, ngày 07/10/202 1. 

3. Phong Ni vt - Lao dng — Thiwng binh và Xã hi huyn tong hçip 
chung tat ca các danh sách, tham m11u UBND huyn báo cáo ye Lao dng — 
Throng binh và Xã hi tinh trix9c ngày 07/10/2021 dê tong hçip. 

UBND huyn Con Dáo d ngh Phông Ni vii - Lao dng — Thucing binh và 
Xâ hi huyn; Truàng các Khu dan cu quan tam triên khai thurc 



MAU SO 01 

BANG TONG DANH SACH NGLYOI DAN TENH BA R!A-VUNG  TAU TUCAC TiNH, THANH PHO BANG AP DUNG CHI TH! 16/CT-TTg CO NHU CAU TR yE TINH 
BA R!A-VUNG  TAU 

SIT Hç vã ten 

Nãm sinh 
Dia chi nol tam tril hin nay tii các tinh dang p ding 

chi thj I6/CT-TTg 

Ngh nghip S6  din thoi 

DIa chi noi thu*ng tru, h 
khãu ti BRVT 

Lydo 
muon ye 
tinh BR- 

VT 

Dã xét 
nghim m 

tInh 
(ngãy/ 

tháng/narn) 
Dã tiêm 
vaccine 

Cam kt. 
cách ly y Chi chü 

Nam Nir 
S nba, ten 

dLrông, 
xalphirang 

qun/huyn/th 
xã/thành ph6 

Tinh/ Thanh 
ph6 

S nba, ten 
dtrông, t, 

khu 
Xãlphuirng 

Ghi chü: 
- Tai ct "Dâ tiêm vaccine" : Nu chua tiém thi d tr&lg, da tim r6i thi dánh dAu X vao ct 
- Tai ct "cam kt cách ly y th ngithi dan bt bc phãi dänh du X vào ct 



MAtflS() 01 

BANG TONG DANH sActi NGUOI DAN DANG LUU TRU TREN D!A  BÀN HUYN cO NHU cAu TRO yE QUÉ 

SI I II va ten 

Näm sinh Dia chi noi muin quay v 

Nghe ngliiçp Soiçn thoi 

Dia chi no'i dano Iuij trü 

Lv do muon ye 

que 

- Da tiern 

vaccine 
- 

(m I 

hay müi 

02) 

Ghichu 

Nam N 
So nha, ten dtrng, 

xa/phtrong 
quãnfhuvCn/thi x/thinh p 

Trnh/ Thanh 

pho 

S ntiã, ten 

dtrông, t, 

khu 

Xã/phu-&na 

Chi ch(i: 
- Tai cot 'Ba tiCm vaccine Nu chira ttCm thi d trng, d tiêm rôi thI dãnh so I hoãc 2 vào ct 

- Fal ct cam kt cách ly y  t& ngu&i dan bat bc phãi dãnh dãu X vão cOt 
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