
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 tiếp tục tăng cường quản lý, 
cách ly y tế đối với người từ vùng 
dịch về Quảng Nam để phòng, 
chống  dịch  bệnh Covid-19
    

Kính gửi:  
- Các Sở, Ban, ngành của tỉnh;
- UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố.

                                               
Tiếp theo Công văn số 3688/UBND-KGVX ngày 19/6/2021; Công văn số 

3717/UBND-KGVX ngày 21/6/2021 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý, cách 
ly y tế đối với người từ vùng dịch về Quảng Nam và trước diễn biến ngày càng hết 
sức phức tạp của dịch bệnh Covid-19; UBND tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, ngành của 
tỉnh, UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, 
thành phố áp dụng ngay biện pháp sau:

1. Từ ngày 05/7/2021, cách ly tập trung người đến/ở/về từ tỉnh Phú Yên và 
tỉnh Đồng Nai (trừ một số trường hợp có quy định khác để thực hiện mục tiêu kép).

2. Yêu cầu tất cả các công dân và phương tiện giao thông đi/đến/ở từ các địa 
phương khác đến tỉnh Quảng Nam đều phải thực hiện nghiêm việc khai báo y tế tại 
các chốt kiểm soát phòng, chống dịch hoặc y tế địa phương và chịu trách nhiệm 
trước pháp luật về tính trung thực trong khai báo y tế của mình.

3. Đối với người về từ thành phố Hồ Chí Minh tại sân bay Đà Nẵng:
a) Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh nhận người về từ thành 

phố Hồ Chí Minh do Sở Y tế Đà Nẵng bàn giao, tổng hợp danh sách theo từng địa 
phương, khẩn cấp thông báo cho Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố và 
thực hiện lấy mẫu xét nghiệm ngay tất cả các trường hợp từ thành phố Hồ Chí 
Minh về tại khu vực bàn giao (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam, 
đường Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, Điện Bàn) trước khi đưa về địa phương có liên 
quan cách ly tập trung theo đúng quy định.

UBND/Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã Điện Bàn chịu trách 
nhiệm bố trí khu vực bàn giao và phối hợp lấy mẫu tại Trường Đại học Nội vụ Hà 
Nội tại Quảng Nam, đường Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, Điện Bàn.

b) Giao Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm chuẩn bị phương tiện đến 
khu vực bàn giao (Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại Quảng Nam, đường Trần 
Hưng Đạo, Điện Ngọc, Điện Bàn) để vận chuyển các trường hợp về từ thành phố 
Hồ Chí Minh đến các cơ sở cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố có 
liên quan.

c) Trường hợp người về từ các địa phương khác đang có dịch bệnh Covid-19 



trong cộng đồng thuộc diện cách ly tại nhà, nơi lưu trú tự bố trí phương tiện riêng 
hoặc liên hệ được người nhà đến đón thì cho phép tự đi thẳng về nơi lưu trú nhưng 
phải viết cam kết và chịu trách nhiệm trước pháp luật, không tiếp xúc bất cứ người 
nào trên đường về nơi lưu trú.

4. Đối với trường hợp từ thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Nam tại các nhà 
Ga đường sắt thì thực hiện theo đúng quy định tại điểm 6, điểm 7, Công văn số 
3274/UBND-KGVX ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh.

5. Trường hợp những người thuộc diện cách ly tập trung có nhu cầu cách ly 
tại các khách sạn có thu phí đã được UBND tỉnh cho phép thì phải viết cam kết và 
chịu trách nhiệm trước pháp luật; đồng thời, phải trao đổi, thống nhất với khách 
sạn đó. Mặt khác, thực hiện nghiêm các nội dung tại điểm a, điểm b, khoản 3 nêu 
trên và thông báo cho UBND/Ban Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố (nơi có 
khách sạn) để lập các thủ tục cách ly tập trung theo đúng quy định tại Quyết định 
số 57/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch 
Covid-19 về ban hành Quy chế tổ chức đón, bàn giao, quản lý và bảo vệ cách ly 
tập trung phòng, chống dịch Covid-19 có thu phí tại khách sạn.

6. Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành của tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị 
xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương, Tổ Giám sát và Tuyên 
truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng tích cực phối hợp kiểm 
soát y tế, lịch trình di chuyển của người, phương tiện từ các tỉnh về Quảng Nam 
theo phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng" để kịp thời phát 
hiện, đưa đi cách ly y tế tập trung/cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú theo quy định.

7. Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo Trung tâm Y tế, 
các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn mình phụ trách tiếp tục tập huấn cho nhân 
viên y tế từ cấp huyện đến cấp xã về việc tiêm vắc xin, lấy mẫu xét nghiệm (tất cả 
nhân viên y tế đều có thể lấy mẫu xét nghiệm và tiêm vắc xin) để đảm bảo lực lượng 
triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đại trà cho Nhân dân khi được Trung ương 
phân bổ và công tác lấy mẫu xét nghiệm được kịp thời, đáp ứng yêu cầu công tác 
phòng chống dịch trong mọi tình huống. Sở Y tế có trách nhiệm giám sát và báo cáo 
tiến độ triển khai về UBND tỉnh trước ngày 15/7/2021.

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh, UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống 
dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá 
nhân có liên quan khẩn trương triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy;
- Báo Q.Nam, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- CPVP;
- Các Phòng, Ban, TT VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky] 
Trần Văn Tân
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