
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 tăng cường quản lý người ra, 
vào khi thành phố Đà Nẵng thực 
hiện cách ly theo Chỉ thị 16/CT-TTg
    

Kính gửi:
- Các Sở, Ban, ngành;
- UBND/Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố;
- UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 các xã, phường, thị trấn;
- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, 
đơn vị thi công công trình trên địa bàn tỉnh.

                    
Trước tình hình thành phố Đà Nẵng thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ 

thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ kể từ 18 giờ 00 phút ngày 
31/7/2021; thực hiện Công số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 của Văn 
phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg để phòng, chống 
dịch Covid-19; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu các Sở, Ban, ngành; UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố; UBND/Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp, cơ sở 
sản xuất kinh doanh; các tổ chức, cá nhân có liên quan thực hiện nghiêm túc 
chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4596/UBND-KGVX ngày 22/7/2021. 
        2. Những trường hợp sau đây được ra Đà Nẵng và vào Quảng Nam 
(không cách ly) với điều kiện cụ thể như sau: 

2.1. Những trường hợp ra Đà Nẵng và vào Quảng Nam (không cách ly)
        - Những trường hợp quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTr ngày 31/3/2020 
của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 03/4/2020 
của Văn phòng Chính phủ.

 - Người phải đi khám chữa bệnh (có giấy hẹn của cơ sở y tế); dự tang lễ: 
tứ thân phụ mẫu, anh chị em ruột, con ruột (có giấy xác nhận của địa phương 
nơi lưu trú); du học sinh phải đi khám sức khỏe, phỏng vấn theo lịch hẹn để đi 
học tập ở nước ngoài; người đi tiêm vaccine theo lịch hẹn (người từ Đà Nẵng 
vào Quảng Nam tiêm vaccine và ngược lại); người từ Đà Nẵng vào Quảng 
Nam và ngược lại làm những công việc không thể trì hoãn, công việc cần 
thiết, cấp bách (lắp đặt máy móc, thi công các công trình…) với các đối tác 
(kèm theo các văn bản có liên quan).  
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- Các trường hợp đặc biệt khác do UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, 
quyết định. 

2.2. Các trường hợp nêu tại Điểm 2.1, Mục 2 nêu trên phải đáp ứng các 
điều kiện sau đây:

- Phải được sự thống nhất của UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 
thành phố Đà Nẵng;

- Có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (theo 
phương pháp RT-PCR hoặc Test nhanh kháng nguyên) trong vòng 72 giờ kể 
từ khi lấy mẫu;

- Tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc “01 cung đường, 02 điểm đến”, 
không dừng, không đỗ trên đường di chuyển;

- Hạn chế tối đa tiếp xúc, giao tiếp với người khác tại điểm đến (Quảng 
Nam hoặc Đà Nẵng);

- Khai báo y tế theo đúng quy định, thực hiện nghiêm 5K;
- Cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để dịch bệnh lây lan 

trong cộng đồng.
3. Giao Sở Y tế tỉnh chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và các Sở, ngành, 

địa phương liên quan tham mưu UBND tỉnh xem xét, giải quyết các trường 
hợp đặc biệt khác được quy định tại Điểm 2.1, Mục 2 Công văn này. Đồng 
thời, chủ động làm việc với Sở Y tế Đà Nẵng để báo cáo UBND thành phố Đà 
Nẵng cho phép các trường hợp nêu trên được ra/vào thành phố theo quy định. 

Yêu cầu các Sở, Ban, ngành của tỉnh; UBND/Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố; UBND/Ban Chỉ đạo 
các xã, phường, thị trấn; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh; các tổ 
chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện Công văn này cho đến khi có 
thông báo mới./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TVTU,  TT HĐND tỉnh;
- UBND thành phố Đà Nẵng;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Sở Y tế thành phố Đà Nẵng
- Báo Q.Nam, Đài PTTH Q. Nam,
 Cổng TTĐT tỉnh;
- CPVP;
- Các Phòng, Ban, TT VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH, KGVX.
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TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky] 
Trần Văn Tân


		2021-08-01T10:45:09+0700
	Quảng Nam


		2021-08-01T10:49:02+0700
	Quảng Nam


		2021-08-01T10:49:09+0700
	Quảng Nam


		2021-08-01T10:49:09+0700
	Quảng Nam




