
UBND TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI 

Số                /SGTVT-QLVTPT&NL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa – Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2021 

V/v phối hợp chuẩn bị triển khai phương 

án đưa công dân từ thành phố Hồ Chí 

Minh về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh. 

 

 

 

                                                                                    Kính gửi:    

                 - Sở Thông tin và Truyền thông; 

                                              - UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

 Căn cứ Thông báo kết luận số 576/TB-UBND ngày 03/08/2021 của đồng 

chí Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 tỉnh tại cuộc họp nghe Sở Giao thông vận tải báo cáo phương án 

đón người từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. Theo đó, 

UBND tỉnh giao Sở Giao thông vận tải phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông 

vận động người dân có nguyện vọng về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu hưởng ứng lời 

kêu gọi của Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh "Trước mắt, thành phố 

mời bà con ngoại tỉnh ở lại tiêm vaccine. Ai gặp khó khăn thì chịu khó liên lạc 

với địa phương, chúng tôi (TPHCM) đã có kế hoạch hỗ trợ, chia sẻ"; 

 Văn bản số 1273/STTT-TT.CNTT&TT ngày 03/8/2021, của Sở Thông tin 

và Truyền thông về việc cung cấp thông tin website đăng ký hỗ trợ về tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. 

 Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh và nhằm khẩn trương chuẩn 

bị công tác đón người dân có nguyện vọng từ thành phố Hồ Chí Minh về tỉnh Bà 

Rịa – Vũng Tàu. Sở Giao thông vận tải đề nghị: 

 - Sở Thông tin và Truyền thông: 

+ Tổ chức tuyên truyền vận động người dân có nguyện vọng về tỉnh Bà 

Rịa-Vũng Tàu hưởng ứng lời kêu gọi của Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí 

Minh "Trước mắt, thành phố mời bà con ngoại tỉnh ở lại tiêm vaccine. Ai gặp 

khó khăn thì chịu khó liên lạc với địa phương, chúng tôi(TPHCM) đã có kế 

hoạch hỗ trợ, chia sẻ". 

+ Đối với những người dân có nguyện vọng về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu, 

thông qua việc đăng ký trên website http://quehuong.baria-vungtau.gov.vn. Đề 

nghị Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp tài khoản và hướng dẫn cho UBND 

các huyện, thị xã và thành phố lấy thông tin người dân đăng ký, để xác minh, 

tổng hợp gửi về Sở Giao thông vận tải. 

- UBND các huyện, thị xã và thành phố theo tài khoản của Sở Thông tin 

và Truyền thông cung cấp, lấy thông tin người dân đăng ký trên website 

http://quehuong.baria-vungtau.gov.vn. Tiến hành xác minh thông tin và tổng 

KHẨN 

http://quehuong.baria-vungtau.gov.vn/
http://quehuong.baria-vungtau.gov.vn/


hợp gửi về Sở Giao thông vận tải trong thới gian sớm nhất để trình Uỷ ban nhân 

tỉnh xem xét. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở LĐTB&XH; Sở Y tế; CA tỉnh; 

- Giám đốc Sở (b/c) 

- Lưu VT, QLVTPT&NL. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 Nguyễn Đỗ Hải Thuận 
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