UBND TỈNH QUẢNG NAM
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BCĐ CẤP TỈNH PHÒNG,
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

PHƯƠNG ÁN
Đón người dân Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh,
thành phố khu vực phía Nam có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp
đặc biệt có nguyện vọng về quê
(Kèm theo Quyết định số:
/QĐ-BCĐ ngày
/7/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
phòng, chống dịch bệnh Covid-19)

Trước diễn biến phức tạp, khó lường của dịch bệnh Covid-19, nhiều bà con
đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khu
vực phía Nam có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt có nguyện vọng
về quê. Nhằm đảm bảo chủ động phòng, chống dịch, hỗ trợ, giúp đỡ bà con đồng
hương, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 ban hành Phương
án đón người dân Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố
khu vực phía Nam có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp đặc biệt có nguyện
vọng về quê như sau:
I. CĂN CỨ PHÁP LÝ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN
- Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015, Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
ngày 22/11/2019;
- Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
- Nghị định số 101/2010/NĐ-CP ngày 30/9/2010 của Chính phủ quy định chi
tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về áp dụng biện
pháp cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế và chống dịch đặc thù trong thời gian có
dịch;
- Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 19/9/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành
“Sổ tay hướng dẫn thực hiện cách ly y tế vùng có dịch Covid-19;
- Quyết định số 1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành
“Hướng dẫn tổ chức cách ly y tế tại cơ sở khám, chữa bệnh trong phòng, chống dịch
Covid-19”;
- Căn cứ chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh tại Công văn số 4777/VPCPQHĐP ngày 15/7/2021 của Văn phòng chính phủ;
- Công văn số 5599/BYT-MT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc giảm thời
gian cách ly, thí điểm cách ly y tế F1 tại nhà, quản lý điều trị bệnh nhân Covid-19;
- Căn cứ Công văn số 400-CV/TU ngày 15/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về phúc đáp Công văn số 171-CV/BCSĐ, ngày 14/7/2021 của Ban Cán sự Đảng
UBND tỉnh;
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- Căn cứ Công văn số 4254/UBND-KGVX ngày 12/7/2021 và Công văn số
4373/UBND-KGVX ngày 15/7/2021 của UBND tỉnh về việc tăng cường hơn nữa
công tác quản lý, cách ly y tế đối với người từ vùng dịch về Quảng Nam để phòng,
chống dịch bệnh Covid-19.
II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đảm bảo đón người dân Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại
Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam (trước mắt áp
dụng cho Thành phố Hồ Chí Minh, sau đó rút kinh nghiệm sẽ đón bà con ở các tỉnh,
thành phố còn lại khu vực phía Nam) có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường hợp
đặc biệt có nguyện vọng về quê; đồng thời, đảm bảo phòng, chống dịch, thực hiện
cách ly y tế theo qui định, không để dịch lây lan trong cộng đồng.
2. Yêu cầu
- Đảm bảo an toàn cho các đối tượng, lực lượng, phương tiện tham gia trong
quá trình di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Nam.
- Đảm bảo trình tự, thủ tục, quy trình chặt chẽ, an toàn công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 cho người dân khi trở về địa phương;
- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Quảng Nam,
các lực lượng tham gia đón người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh về địa phương.
- Phù hợp với năng lực tiếp nhận và phục vụ an toàn, chu đáo tại các cơ sở
cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
III. ĐỐI TƯỢNG
Người dân Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thành phố Hồ
Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn; già yếu; tàn tật; phụ nữ mang thai; trẻ em; ốm đau
(trừ trường hợp không đảm bảo an toàn sức khỏe trong quá trình di chuyển).
IV. QUY TRÌNH ĐÓN ĐOÀN
A. Đón đoàn bằng ô tô
* Thời gian xuất phát đi đón đợt đầu: 07h, thứ Tư, ngày 21/7/2021 tại Quảng
trường 24/3, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
1. Bước 1: Người dân thuộc đối tượng trên chủ động liên hệ với Hội đồng
hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đầu mối tại
Phụ lục I (phương thức: nhắn tin, hạn chế gọi điện, sau khi nhắn tin, Hội đồng hương
cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tập hợp danh sách, chọn lọc sẽ có phản hồi trực tiếp
qua điện thoại hoặc trên Fackbook Đồng hương Quảng Nam); thời gian: càng sớm
càng tốt và kết thúc vào ngày 30/7/2021; người dân chuẩn bị đầy đủ các điều kiện:
a) Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục II (điền thông tin, ký vào đơn, chụp hình
và gửi zalo hoặc gửi bằng phương thức khác cho Hội đồng hương cấp huyện của
tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh).
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b) Bản cam kết theo mẫu tại Phụ lục III (điền thông tin, ký vào bản cam kết,
chụp hình và gửi zalo hoặc gửi bằng phương thức khác cho Hội đồng hương cấp
huyện của tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh).
c) Kết quả xét nghiệm bằng phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RTPCR âm tính trong vòng 48 giờ trước khi lên xe.
d) Chuẩn bị sẵn đồ ăn, nước uống, tư trang… cho cá nhân trong suốt quá trình
di chuyển.
* Ghi chú: căn cứ vào thời gian bắt đầu đón do UBND/BCĐ phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 cấp huyện của tỉnh Quảng Nam và Hội đồng hương cấp huyện
tương ứng tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo, người dân sắp xếp thời gian thực
hiện điểm c và điểm d nêu trên cho phù hợp.
2. Bước 2: Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ
Chí Minh rà soát, tổng hợp danh sách theo mức độ ưu tiên và gửi về UBND/BCĐ
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện tương ứng từ nay đến hết ngày
31/7/2021 (gửi hằng ngày).
3. Bước 3: UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện của tỉnh
Quảng Nam:
- Chỉ đạo UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp xã rà soát, thẩm
định danh sách người dân Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh;
- Hằng ngày, gửi danh sách đã thẩm định (theo đợt, từ 40 - 41 người) cho
UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho đến hết ngày
03/8/2021 và chịu trách nhiệm danh sách đã thẩm định.
4. Bước 4: Sở Y tế kiểm tra danh sách, phân luồng đối tượng phù hợp để sắp
xếp, bố trí người trên xe đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Văn phòng UBND tỉnh
trình UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam văn bản đề
nghị UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Bước 5: Sau khi nhận được văn bản của UBND/BCĐ phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam, kính đề nghị UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản thống nhất và chỉ đạo Sở Y tế, các
Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện, phối hợp với
UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam thực hiện đón
người dân.
6. Bước 6: Sau khi nhận được văn bản thống nhất của UBND/BCĐ phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh, UBND/BCĐ phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam giao UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 cấp huyện tổ chức đón người dân về.
7. Bước 7: Tổ chức đón
- UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện phối hợp chặt chẽ
với Hội đồng hương cấp huyện tương ứng tại Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất
địa điểm, thời gian tiếp nhận, bàn giao đón người dân về.
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- Thành phần đón:
+ Xe của Công ty Thaco Trường Hải (liên hệ ông Bùi Minh Trực, điện thoại:
0933805720) và xe của các Công ty kinh doanh vận tải khác: 02 người (02 lái xe);
+ Huyện/thị xã/thành phố: 02 người (01 cán bộ y tế và 01 tình nguyện viên).
* Nhân viên y tế là người phụ trách tổ 4 người trên xe; phối hợp với Hội đồng
hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra danh
sách; kết quả xét nghiệm âm tính còn hiệu lực; nhận bản cam kết đã có chữ ký của
người dân và chữ ký của Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại Thành
phố Hồ Chí Minh để nộp cho đại diện khu cách ly tập trung khi đến);
- Dự kiến xe xuất phát từ Thành phố Hồ Chí Minh vào buổi chiều (vào lúc
17h-18h), người dân ăn uống trước khi lên xe, xe di chuyển trong đêm và đến Quảng
Nam vào sáng sớm hôm sau. Phương tiện không dừng, không đỗ trong suốt quá trình
di chuyển (chỉ dừng, đỗ khi cần thiết và đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch).
8. Bước 8: Tổ chức cách ly tập trung sau khi về địa phương
- Xe đón người dân về đi thẳng đến khu cách ly tập trung của địa phương
(trường hợp người dân có bệnh lý nền thì đưa về cách ly tại Trung tâm Y tế huyện).
- UBND/BCĐ phòng, chống Covid-19 cấp huyện thực hiện cách ly tập trung
ít nhất 14 ngày liên tục; tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức
khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 4 lần (lần 1 vào
ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7, lần 3 vào ngày thứ 14 trong thời gian cách ly
tập trung và lần 4 vào ngày thứ 7 sau khi kết thúc cách ly tại nhà/nơi lưu trú); nếu
kết quả xét nghiệm dương tính tiếp tục thực hiện Bước 9;
- Nhân viên y tế nộp các bản cam kết của người dân cho đại diện khu cách ly
tập trung.
- Đảm bảo các thủ tục cách ly và hoàn thành cách ly theo quy định.
9. Bước 9: Điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 theo đúng quy định tại Bệnh
viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (bệnh nhân có triệu chứng, có bệnh nền) và
Phòng khám Đa khoa Khu vực Điện Nam - Điện Ngọc thuộc Bệnh viện Đa khoa
Khu vực Quảng Nam (bệnh nhân không có triệu chứng).
B. Đón đoàn bằng máy bay dành cho những người: phụ nữ có thai; già
yếu; tàn tật; ốm đau; trẻ em dưới 12 tuổi
1. Bước 1: Người dân thuộc đối tượng trên chủ động liên hệ với Hội đồng
hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh theo đầu mối tại
Phụ lục I (phương thức: nhắn tin, hạn chế gọi điện, sau khi nhắn tin, Hội đồng hương
cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tập hợp danh sách, chọn lọc sẽ có phản hồi trực tiếp
qua điện thoại hoặc trên Fackbook Đồng hương Quảng Nam); thời gian: càng sớm
càng tốt và kết thúc vào ngày 30/7/2021; người dân chuẩn bị đầy đủ các điều kiện:
a) Đơn đăng ký theo mẫu tại Phụ lục II (điền thông tin, ký vào đơn, chụp hình
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và gửi zalo hoặc gửi bằng phương thức khác cho Hội đồng hương cấp huyện của
tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh).
b) Bản cam kết theo mẫu tại Phụ lục III (điền thông tin, ký vào bản cam kết,
chụp hình và gửi zalo hoặc gửi bằng phương thức khác cho Hội đồng hương cấp
huyện của tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh).
c) Sau khi Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh phối
hợp với Hãng hàng không Vietjet, Jetstart… thông báo thời gian chuyến bay, người
dân tự mua vé; đến ngày bay, sắp xếp thời gian tự di chuyển đến sân bay, Hãng hàng
không Vietjet, Jetstart… phối hợp với đơn vị liên quan sẽ xét nghiệm test nhanh
kháng nguyên tại sân bay trước khi bay.
2. Bước 2: Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ
Chí Minh phối hợp với UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện
rà soát, tổng hợp danh sách theo mức độ ưu tiên và gửi về Hội đồng hương tỉnh
Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh từ nay đến hết ngày 31/7/2021 (gửi hằng
ngày).
3. Bước 3: Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
thẩm định danh sách theo từng chuyến bay (khoảng 200 người) và gửi cho
UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam cho đến hết ngày
03/8/2021 và chịu trách nhiệm danh sách đã thẩm định (đồng thời, gửi danh sách
này cho UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố
liên quan để chủ động triển khai thực hiện).
4. Bước 4: Sở Y tế kiểm tra danh sách, phối hợp với Văn phòng UBND tỉnh
trình UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam có văn bản
đề nghị UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh.
5. Bước 5: Sau khi nhận được văn bản của UBND/BCĐ phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam, kính đề nghị UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh có văn bản thống nhất và chỉ đạo Sở Y tế, các
Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện, phối hợp với
UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam thực hiện đón
người dân.
6. Bước 6: Sau khi nhận được văn bản thống nhất của UBND/BCĐ phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh, UBND/BCĐ phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam giao Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại
Thành phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với Hãng hàng không Vietjet, Jetsart…
xác định thời gian, tổ chức chuyến bay và thông báo đến bà con có tên trong danh
sách về thông tin chuyến bay (để bà con chủ động chuẩn bị các vật dụng cá nhân,
giấy tờ cần thiết, trong đó có bản cam kết để nộp cho đại diện khu cách ly tập trung
khi đến). Đồng thời, gửi thông tin chuyến bay đến UBND tỉnh Quảng Nam; Sở Y tế
thành phố Đà Nẵng; Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải tỉnh Quảng Nam; UBND/BCĐ
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố có liên quan để tổ
chức đón đoàn.
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7. Bước 7: Tổ chức đón đoàn 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 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 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 bà con đến các cơ sở cách ly tập trung
của các huyện, thị xã, thành phố có liên quan.
8. Bước 8: Tổ chức cách ly tập trung sau khi về địa phương
- Xe đón người dân về đi thẳng đến khu cách ly tập trung của địa phương
(trường hợp người dân có bệnh lý nền thì đưa về cách ly tại Trung tâm Y tế huyện).
- UBND/BCĐ phòng, chống Covid-19 cấp huyện thực hiện cách ly tập trung
ít nhất 14 ngày liên tục; tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức
khỏe tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày tiếp theo; lấy mẫu xét nghiệm ít nhất 4 lần (lần 1 vào
ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 7, lần 3 vào ngày thứ 14 trong thời gian cách ly
tập trung và lần 4 vào ngày thứ 7 sau khi kết thúc cách ly tại nhà/nơi lưu trú); nếu
kết quả xét nghiệm dương tính tiếp tục thực hiện Bước 9;
- Người dân nộp bản cam kết cho đại diện khu cách ly tập trung.
- Đảm bảo các thủ tục cách ly và hoàn thành cách ly theo quy định.
9. Bước 9: Điều trị bệnh nhân mắc Covid-19 theo đúng quy định tại Bệnh
viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam (bệnh nhân có triệu chứng, có bệnh nền) và
Phòng khám Đa khoa Khu vực Điện Nam - Điện Ngọc thuộc Bệnh viện Đa khoa
Khu vực Quảng Nam (bệnh nhân không có triệu chứng).
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kính đề nghị UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 Thành
phố Hồ Chí Minh
- Quan tâm có văn bản thống nhất và chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên
quan hỗ trợ tỉnh Quảng Nam đón người dân về địa phương.
- Chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tạo điều kiện để người dân
đến điểm đón (hoặc đến sân bay Tân Sơn Nhất) và các xe của Quảng Nam qua các
chốt vào điểm đón người dân.
- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho
người dân xét nghiệm (trong thời gian 48 tiếng trước khi lên xe về Quảng Nam).

7
2. Kính đề nghị các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh
Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi
Tạo điều kiện cho các xe đón người dân Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí
Minh qua các chốt phòng, chống dịch được thuận lợi và đảm bảo an toàn.
3. Đề nghị Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
- Điều phối chung, đầu mối liên hệ, làm việc với UBND, Sở, ngành liên quan
của Thành phố Hồ Chí Minh trong việc tạo điều kiện thuận lợi đón người dân về.
- Hỗ trợ, giúp đỡ Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại Thành
phố Hồ Chí Minh trong quá trình thực hiện.
- Chủ trì, phối hợp với Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại
Thành phố Hồ Chí Minh, Hãng hàng không Vietjet, Jetstar… thực hiện Bước 3,
Bước 6, mục B, phần IV.
4. Đề nghị Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ
Chí Minh
- Trực tiếp, chủ trì thực hiện Bước 2, mục A và Bước 2, mục B phần IV.
- Làm việc với UBND phường liên quan để bố trí địa điểm tập trung đón người
dân.
- Phối hợp với tình nguyện viên Quảng Nam kiểm tra danh sách, giấy tờ của
người dân trước khi lên xe.
5. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
- Tiếp nhận kinh phí xã hội hóa; hỗ trợ kinh phí, lương thực, thực phẩm cho
bà con ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, cấp xã vận động bà
con, nhân dân, mạnh thường quân đóng góp kinh phí, lương thực, thực phẩm hỗ trợ
bà con ở Thành phố Hồ Chí Minh và bà con ở trong khu cách ly tập trung của tỉnh.
6. Hội Nông dân tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội
- Huy động lương thực, thực phẩm của tổ chức, cá nhân, đơn vị đóng góp,
phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, UBND các huyện, thị xã,
thành phố hỗ trợ bà con ở Thành phố Hồ Chí Minh và bà con ở trong khu cách ly
tập trung của tỉnh.
7. Sở Y tế
Thực hiện các nhiệm vụ liên quan tại mục A, mục B, phần IV và các nội dung:
- Chuẩn bị các phương tiện phòng, chống dịch cho lực lượng tham gia đón
người về từ Thành phố Hồ Chí Minh theo đúng qui định: khẩu trang, trang phục bảo
hộ, nước sát khuẩn.
- Chuẩn bị công tác phun khử khuẩn phòng dịch cho phương tiện tham gia
vận chuyển.
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- Chuẩn bị thuốc men, vật tư y tế cần thiết trên xe.
- Chỉ đạo các cơ sở y tế phối hợp, chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung
đảm bảo đúng qui định, bố trí thành phần y tế phục vụ khu cách ly.
- Hướng dẫn người dân thực hiện nghiêm quy tắc 5K trên xe trong suốt
thời gian di chuyển;
- Chỉ đạo Trung tâm cấp cứu 115 sẵn sàng vận chuyển bệnh nhân dương tính
với SARS-CoV-2 từ các khu cách ly tập trung về điều trị tại Bệnh viện Đa khoa
Trung ương Quảng Nam và Phòng khám Đa khoa Khu vực Điện Nam - Điện Ngọc
thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam theo quy định.
- Chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổng kết, rút kinh
nghiệm sau khi đón đoàn; báo cáo UBND/BCĐ phòng, chống Covid-19 cấp tỉnh chỉ
đạo, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh.
8. Sở Giao thông vận tải
Chuẩn bị phương tiện sẵn sàng ở 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 bà con đến các khu cách ly tập trung của các huyện, thị xã, thành phố khi có
chuyến bay.
9. Văn phòng UBND tỉnh
- Phối hợp với Sở Y tế điều phối các hoạt động liên quan trong phương án.
- Tham mưu UBND văn bản gửi các tỉnh, thành phố tạo điều kiện để xe qua
các chốt kiểm soát phòng, chống dịch.
10. Công ty Thaco Trường Hải và Công ty kinh doanh vận tải khác
- Đảm bảo phương tiện để đón người dân Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí
Minh về quê theo đề nghị của UBND/BCĐ phòng, chống Covid-19 cấp huyện.
- Phổ biến hướng dẫn lái xe các bước cần thực hiện trong quá trình đón người
dân trước khi đoàn xuất phát. Không dừng, không đỗ trong suốt quá trình di chuyển
(trường hợp thực sự cần thiết phải xin ý kiến của Trưởng đoàn - nhân viên y tế).
- Xe bố trí có biển 2 bên “XE ĐÓN NGƯỜI DÂN QUẢNG NAM TỪ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH VỀ QUÊ”.
11. Hãng hàng không Vietjet, Jetstar…
Phối hợp với Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
tổ chức các huyến bay đón người dân Quảng Nam từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân
bay Đà Nẵng; hỗ trợ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên cho bà con tại sân bay
trước khi bay.
12. Công an tỉnh
- Phối hợp thông báo cho các chốt tại các tỉnh trên lộ trình để tạo thuận lợi
cho đoàn xe di chuyển.
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- Bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung.
13. UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện
- Chủ động triển khai Bước 3, mục A, phần IV và phối hợp chuẩn bị tốt các
điều kiện thực hiện Bước 3, mục B, phần IV.
- Liên hệ với Hội đồng hương của mình tại Thành phố Hồ Chí Minh nắm số
lượng và danh sách người dân theo huyện/thị xã/thành phố thuộc tỉnh Quảng Nam,
sắp xếp lộ trình đảm bảo thời gian trong quá trình bàn giao giữa 2 tỉnh.
- Trường hợp số lượng vượt quá 50% năng lực cách ly tại địa phương thì báo
cáo UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp tỉnh xem xét, quyết định
điều tiết cho phù hợp.
- Cử 01 nhân viên y tế, 01 tình nguyện viên tham gia đoàn công tác (nếu vận
chuyển bằng ô tô) để hỗ trợ người dân trong chuyến đi.
- Có thể phối hợp chở hàng hóa, thức ăn, nhu yếu phẩm… vào hỗ trợ người
dân ở Thành phố Hồ Chí Minh.
- Chuẩn bị trên mỗi xe những nhu yếu phẩm cần thiết để phục vụ người dân:
thùng đựng rác, khẩu trang, nước sát khuẩn, đồ ăn, nước uống…
- Ban hành Quyết định cử đoàn công tác tham gia đón người về từ thành phố
Hồ Chí Minh tại địa phương.
- Đảm bảo các điều kiện cần thiết sẵn sàng tiếp đón, tổ chức cách ly
tập trung người dân.
14. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
- Chỉ đạo, phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị sẵn sàng
các khu cách ly tập trung để đón người từ Thành phố Hồ Chí Minh về.
- Bố trí nhân lực, các điều kiện cần thiết, phối hợp với UBND/BCĐ phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện tổ chức tiếp đón, cách ly y tế, quản lý các
người dân tại các khu cách ly theo qui định.
- Chuẩn bị và trực tiếp vận hành các khu cách ly tập trung của tỉnh.
15. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng
Nam, Báo Quảng Nam
- Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật trong thông cáo báo chí hằng ngày
về tình hình đón người dân từ Thành phố Hồ Chí Minh về Quảng Nam.
- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam thực hiện công
tác đưa tin, phóng sự về kế hoạch đón người dân tại Thành phố Hồ Chí Minh về
Quảng Nam.
16. Những thành viên tham gia đón người dân Quảng Nam từ Thành phố
Hồ Chí Minh về
a) Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế; kết thúc từng chuyến đi, được
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Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh lấy mẫu xét nghiệm bằng phương pháp RT-PCR,
nếu kết quả âm tính thì về cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe 7 ngày hoặc tham gia
đón các chuyến tiếp theo.
b) Đối với các xe vận chuyển bà con từ Trường Đại học Nội vụ Hà Nội tại
Quảng Nam, đường Trần Hưng Đạo, Điện Ngọc, Điện Bàn đến các cơ sở cách ly tập
trung của các huyện, thị xã, thành phố khi thực hiện các chuyến bay: thực hiện theo
quy trình đang áp dụng.
17. Người dân về quê
Thực hiện nghiêm các nội dung tại Bước 1 của quy trình đón đoàn./.
18. Đầu mối liên hệ trực tiếp tại UBND cấp huyện của tỉnh Quảng Nam
Theo Phụ lục IV đính kèm.

Phụ lục I
Danh sách đầu mối liên hệ Hội đồng hương tỉnh, Hội đồng hương cấp huyện
của tỉnh Quảng Nam Tại thành phố Hồ Chí Minh
(Kèm kèm Quyết định số:

/QĐ-BCĐ ngày
/7/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh
phòng, chống dịch Covid-19)

TT

Hội đồng hương
huyện/tx/tp

Đầu mối liên hệ

Số điện thoại

1.

Chủ tịch Hội
đồng hương tỉnh
Quảng Nam tại
TP HCM

ông Phúc

0903.924.405

ông Tấn

0934.168.409

ông Thành

0917.061.065

ông Học

0909.778.112

ông Sơn

0934.870.568

ông Phước

0908.757.776

2.

Điện Bàn

3.

Đại Lộc

4.

Duy Xuyên

ông Thanh

0903.975.463

Quế Sơn

ông Khanh

0908.107.777

Hiệp Đức

ông Trung

0868.890.777

ông Phụng

0944.400.034

ông Nghĩa

0918.841.639

ông Nghĩa

0903.713.857

ông Công

0933.052.012

ông Chương

0903.952.242

ông Cửu

0902.334.818

5.

Nông Sơn

6.

Tiên Phước

7.

Thăng Bình

8.

Tam Kỳ

ông Đình

0913.733.153

Bắc Trà My

ông Cường

0913.704.098

Nam Trà My

ông Vũ

0909.958.109

9.

Ghi chú

10.

Hội An

11.

Núi Thành

12.

Phú Ninh
Phước Sơn

13.

Nam Giang
Đông Giang
Tây Giang

ông Lương

0944.627.777

ông Tân

0902.801.614

ông Chín

0909.303.579

ông Sương

0903.134.727

ông Thiên

0902.359.878

ông Tiên

0905.877.791

Phụ lục II
(Kèm kèm Quyết định số:

/QĐ-BCĐ ngày

/7/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh ,phòng, chống dịch Covid-19)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
ĐƠN ĐĂNG KÝ VỀ QUẢNG NAM
Kính gửi:
- UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện:……………..…….;
- HĐH huyện …………………….. của tỉnh Quảng Nam tại TP. HCM.
Tôi tên là:…………………………………………………………………
Số CMT/CCCD/Hộ chiếu: ………………………………………………..
Ngày tháng năm sinh:……………………………………..
Điện thoại liên hệ:…………………………………………
Địa chỉ tại TP.HCM: ……………………………………………………………..
Địa chỉ tại Quảng Nam: ………………………………………………………….
Đối tượng (khoanh tròn vào ô chọn):
1. Hoàn cảnh khó khăn
2. Già yếu
3. Tàn tật
4. Phụ nữ mang thai
5. Trẻ em
6. Ốm đau
7. Khác (ghi rõ):………………………………..
Tôi được biết, tỉnh Quảng Nam tạo điều kiện đón người dân Quảng Nam đang sinh
sống, học tập, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn hoặc các trường
hợp đặc biệt có nguyện vọng về quê. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp tại thành phố Hồ
Chí Minh, tôi muốn được về Quảng Nam. Mong UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19
và Hội đồng hương huyện ……………………. của tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ
Chí Minh xem xét.
Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký trên.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
………………, ngày

tháng

Người đăng ký

năm 2021

Phụ lục III
(Kèm kèm Quyết định số:

/QĐ-BCĐ ngày

/7/2021 của BCĐ cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19)

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

BẢN CAM KẾT
THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Kính gửi:
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam;
- UBND/BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 huyện/tx/tp:……………..
Tôi tên là:………………………………….Sinh ngày:……… Giới tính:…………….
Số điện thoại liên hệ:……………………...
Địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh: ………………………………………………………………
Địa chỉ nơi lưu trú tại Quảng Nam:………………………………………………………………..
Khi được UBND/BCĐ phòng chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam tạo điều kiện cho
tôi trở về tỉnh Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin cam kết thực hiện nghiêm túc
các nội dung sau:
1. Có đơn đăng ký gửi Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh
và có giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 48 tiếng đồng hồ.
2. Trong quá trình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Mình về tỉnh Quảng Nam
- Đeo khẩu trang trong suốt quá trình di chuyển, sử dụng thường xuyên dung dịch sát khuẩn tay
khi lên, xuống xe, máy bay, tàu hỏa.
- Chấp hành hướng dẫn của nhân viên y tế trên xe.
3. Tự nguyện, chấp hành các biện pháp cách ly do UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19
tỉnh Quảng Nam quy định, gồm:
- Thực hiện cách ly tập trung ít nhất 14 ngày tại khu cách ly tập trung do cấp có thẩm quyền thành lập.
- Chấp hành nghiêm túc cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày; tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu trú
7 ngày tiếp theo và không đi khỏi địa bàn thôn/tổ dân phố. Trong thời gian này: hạn chế đi ra
ngoài; không đi khỏi địa bàn thôn/tổ dân phố; thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế (khẩu trang khoảng cách - không tập trung - khử khuẩn - khai báo y tế); khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán
bộ y tế địa phương.
Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện đúng nội dung cam kết nêu trên./.
…………………………, ngày
XÁC NHẬN CỦA HĐH CẤP HUYỆN
CỦA TỈNH QUẢNG NAM
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

tháng

năm 2021

NGƯỜI CAM KẾT

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN KHU CÁCH LY TẬP TRUNG

Phụ lục IV
Đầu mối liên hệ trực tiếp tại UBND cấp huyện của tỉnh Quảng Nam,
đơn vị liên quan
(Kèm kèm Quyết định số:

/QĐ-BCĐ ngày

/7/2021 của BCĐ cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19)

Đầu mối liên hệ
TT

Tên huyện/tx/tp

Chủ tịch
UBND
huyên/tx/tp

Số điện
thoại

Năng lực
bố trí cách
ly tập
trung
(người)

1.

Thành phố Tam Kỳ

ông Ảnh

0983127515

300

2.

Thành phố Hội An

ông Sơn

0913457477

200

3.

Bắc Trà My

ông Vũ

0905515717

70

4.

Đại Lộc

ông Quang

0905262379

500

5.

Điện Bàn

ông Úc

0914153227

80

6.

Đông Giang

ông Phương

0908499555

200

7.

Duy Xuyên

ông Cảnh

0905205106

300

8.

Hiệp Đức

ông Công

0914029888

50

9.

Nam Giang

ông Sơn

0985535977

180

10.

Nam Trà My

ông Dũng

0905181174

30

11.

Nông Sơn

ông Hòa

0983685829

100

12.

Núi Thành

ông Sinh

0916829202

250

13.

Phú Ninh

ông Chính

0905292748

40

14.

Phước Sơn

ông Trung

0903553199

20

15.

Quế Sơn

ông Sơn

0907486284

100

16.

Tây Giang

ông Lượm

0982348117

20

17.

Thăng Bình

ông Hùng

0985007199

100

18.

Tiên Phước

ông Hương

0934571474

40

19.

Hãng hàng không Vietjet

ông Phương

0919226877

20.

Hãng hàng không Jetstart

ông Tĩnh

0903682178

21.

Thaco Chu Lai

ông Trực

0933803366

22.

Văn phòng UBND tỉnh

ông Hậu

0914065567

