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THÔNG BÁO 

Lịch trình và phân công cán bộ phụ trách địa bàn tiếp nhận công dân 

 từ vùng dịch trở về địa bàn cư trú 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 07/6/2021 của Uỷ ban nhân 

dân tỉnh về tiếp nhận và cách ly công dân từ các tỉnh có dịch trở về địa phương 

để chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Công văn số 2557/VP-KGVX 

ngày 28/6/2021 của UBND tỉnh về việc tiếp nhận công dân của tỉnh Lạng Sơn 

về từ tỉnh Bắc Giang; Theo đó UBND tỉnh chỉ đạo giao Sở Lao động - Thương 

binh và xã hội chủ trì phối hợp với các ngành liên quan tiếp tục xây dựng 

phương án đón 2.673 công dân của tỉnh hiện đang lưu trú tại xã Vân Trung, 

huyện Việt Yên, tỉnh bắc Giang về địa phương vào ngày 30/6/2021. 

 Sau khi trao đổi, thống nhất với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

tỉnh Bắc Giang, Sở Lao động  - Thương binh và Xã hội Lạng Sơn thông báo lịch 

trình di chuyển và tiếp nhận công dân của tỉnh Lạng Sơn hiện đang lưu trú tại xã 

Vân Trung, tỉnh Bắc Giang về tỉnh Lạng Sơn như sau:  

1. Lịch trình tiếp nhận công dân: 

- Lịch trình di chuyển chung theo lịch trình tại Thông báo số 77/TB-

SLĐTBXH ngày 25/6/2021 của Sở LĐ-TBXH. 

- Phân luồng, thứ tự các xe di chuyển đến điểm đón công dân (Từ Quảng 

trường 3-2 Bắc Giang đến điểm tiếp nhận công dân; cán bộ huyện Việt Yên và 

Xã Vân Trung hỗ trợ):  Phụ lục 3, 4  kèm theo. 

2. Phân công cán bộ phụ trách địa bàn 

(Theo Phụ lục 2 kèm theo). 

Để đảm bảo thống nhất việc tiếp nhận, đưa công dân về địa bàn cư trú 

đảm bảo an toàn, đúng kế hoạch, đề nghị các cơ quan, tổ chức, các nhân có liên 

quan phối hợp, tuân thủ đúng lịch trình và nhiệm vụ được phân công./. 
 

Nơi nhận:  
- UBND tỉnh (thay B/c); 

- Sở LĐTBXH tỉnh Bắc Giang (p/h); 

- Các Sở: GTVT; Y tế; Công an tỉnh (p/h); 

- UBND các huyện, thành phố (p/h); 

- Phòng LĐTBXH- DT các huyện, phòng 

LĐTBXH thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, LĐVL-BHXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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