
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /UBND-KGVX     Quảng Nam, ngày     tháng       năm 2021

    V/v vận chuyển người từ vùng 
  dịch bệnh Covid-19 về nơi lưu trú                                                   
                              Kính gửi: 
                                                - Các Sở: Y tế, Giao thông vận tải;
                                                - Công an tỉnh.   

Sau khi xem xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải tại Báo cáo số 
1625/BC-SGTVT ngày 03/6/2021 về việc triển khai thực hiện việc vận chuyển 
người từ các vùng có dịch Covid - 19 về địa phương nơi cư trú; UBND tỉnh có 
ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn người từ các 
địa phương có dịch bệnh Covid-19 về tỉnh Quảng Nam thuộc diện cách ly tại 
nhà, nơi lưu trú phải khai báo y tế, viết cam kết thực hiện đúng các quy định về 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và chịu trách nhiệm trước pháp luật với sự 
giám sát của các cơ quan chức năng; thông báo danh sách người dân thuộc diện 
cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú về UBND xã, phường, thị trấn, thôn, tổ dân phố 
biết để thực hiện theo dõi, quản lý theo đúng quy định.

2. Sở Giao thông vận tải có trách nhiệm chuẩn bị phương tiện vận chuyển 
người từ địa phương có dịch về nơi lưu trú trên địa bàn tỉnh khi có đề nghị của 
Công an tỉnh tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh. Trường hợp người 
về từ các địa phương có dịch bệnh Covid-19 thuộc diện cách ly tại nhà, nơi lưu 
trú có phương tiện riêng hoặc liên hệ được người nhà đến đón thì cho phép tự đi 
thẳng về nơi lưu trú, nhưng phải cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật, 
không tiếp xúc bất cứ người nào trên đường từ chốt kiểm soát về nơi lưu trú./. 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- TT UBND tỉnh;
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC);
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KGVX.
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       [daky]
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