
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 quản lý người tự đi bằng các 
phương tiện cá nhân từ các tỉnh, 
thành phố phía Nam về Quảng 
Nam và đi qua địa bàn tỉnh để 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Các Sở, ngành: Y tế, Giao thông vận tải, 
Công an tỉnh;
- UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh  
Covid-19 các huyện, thị xã, thành phố.

Trước tình hình người dân ở một số tỉnh, thành phố phía Nam tự phát đi 
bằng phương tiện cá nhân trở về Quảng Nam hoặc đi qua địa bàn tỉnh để trở về 
quê (xe ô tô, xe gắn máy...) trong thời gian qua, nhất là trên tuyến Quốc lộ 1A 
giáp với tỉnh Quảng Ngãi và tuyến đường Hồ Chí Minh giáp với tỉnh Kon Tum, 
dẫn đến nguy cơ rất cao gây lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 về phòng, chống 
dịch Covid-19; đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tự phát đi về 
Quảng Nam và lưu thông qua địa bàn tỉnh để về quê; được sự thống nhất của 
Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 437-CV/TU ngày 02/8/2021; UBND tỉnh 
có ý kiến chỉ đạo như sau:

 1. Đối với người từ các tỉnh, thành phố phía Nam đi qua địa bàn tỉnh 
Quảng Nam để về quê: 

Trong trường hợp tình hình thực tiễn không thể tổ chức vận chuyển người 
bằng xe ô tô và vận chuyển xe máy bằng xe tải; giao Công an tỉnh chỉ đạo Công 
an các địa phương, đơn vị trực thuộc điều tiết, hướng dẫn đoàn và đi theo đoàn 
cho đến khi ra khỏi địa phận tỉnh Quảng Nam, không cho người không có hộ 
khẩu tại tỉnh Quảng Nam về các địa phương trong tỉnh; đồng thời, sửa chữa xe 
máy (nếu hư hỏng nhẹ có thể đi tiếp được) hoặc đưa về trụ sở Công an cấp huyện 
(nếu hư hỏng nặng).

2. Đối với người từ các tỉnh, thành phố phía Nam về Quảng Nam bằng xe 
máy:

 a) Sở Y tế bố trí lực lượng, phương tiện và thực hiện xét nghiệm nhanh  
kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các chốt kiểm soát dịch bệnh Covid-19 vào tỉnh 
Quảng Nam (chốt Dốc Sỏi, Tam Nghĩa, Núi Thành; chốt đèo Lò Xo, xã Phước  
Mỹ, huyện Phước Sơn). 
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- Trường hợp có kết quả dương tính: đưa vào khu vực cách ly y tế tạm thời 
tại Trung tâm Y tế huyện Phước Sơn (chốt đèo Lò Xo, xã Phước Mỹ, huyện 
Phước Sơn), Trung tâm Y tế huyện Núi Thành (chốt Dốc Sỏi, Tam Nghĩa, Núi 
Thành). Sau đó, giao Sở Y tế chỉ đạo đơn vị liên quan đưa xe chuyên dụng đến 
chở người đi điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh Covid-19 theo quy định; tiến 
hành khử khuẩn phương tiện và khu vực chốt kiểm soát phát hiện ca dương tính. 

 b) Trường hợp có kết quả âm tính: giao Công an tỉnh chủ trì:
          - Chỉ đạo các chốt kiểm soát lập danh sách bà con theo từng huyện, thị xã, 
thành phố (họ tên, số điện thoại, địa chỉ nơi đi, địa chỉ nơi đến Quảng Nam…); 
yêu cầu khai báo y tế trung thực, viết cam kết thực hiện phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19; thông báo ngay với địa phương nơi cư trú để thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định; yêu cầu bà con thực hiện 
nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; thực hiện đúng nguyên tắc “01 cung 
đường, 02 điểm đến”, không được dừng, đỗ, tiếp xúc với người khác khi di 
chuyển về Trung tâm Y tế  cấp huyện  nơi lưu trú.

- Chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn 
giao thông khi đi qua địa bàn; phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế cấp huyện 
để tổ chức đưa bà con về các khu cách ly tập trung. Thường xuyên nắm tình 
hình, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm đối với những trường hợp không chấp 
hành các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

c) Công an tỉnh chỉ đạo Công an huyện Núi Thành, Phước Sơn vận chuyển 
xe máy hư hỏng về Trụ sở Công an huyện Núi Thành (đối với chốt Dốc Sỏi, Tam 
Nghĩa, Núi Thành), Trụ sở Công an huyện Phước Sơn (đối với chốt đèo Lò Xo, 
xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn); vận chuyển xe máy của trường hợp dương tính 
đến bệnh viện nơi điều trị Covid-19 (theo đề nghị của các chốt kiểm soát dịch 
bệnh tại Dốc Sỏi, đèo Lò Xo).

3. Đối với người từ các tỉnh, thành phố phía Nam về Quảng Nam bằng xe ô 
tô cá nhân: thực hiện xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các chốt 
kiểm soát dịch Covid-19 vào tỉnh Quảng Nam; trường hợp âm tính với SARS-
CoV-2 thì Sở Y tế phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn về khu 
cách ly tập trung có thu phí; trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 thì lái xe 
theo xe cứu thương của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đến bệnh viện nơi điều 
trị bệnh Covid-19.

4. Đối với bà con Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 
Nam về quê bằng phương tiện máy bay

a) Trường hợp bà con cách ly tại các khu cách ly tập trung có thu phí: Giao 
Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam tiếp nhận bà con 
về từ Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Y tế Đà Nẵng bàn giao (địa điểm tại Sân bay 
Đà Nẵng); đồng thời, chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giám sát các cơ sở 
cách ly tập trung có thu phí tiếp nhận lại, vận chuyển bà con (đăng ký cách ly tập 
trung có thu phí tại các khách sạn) từ sân bay Đà Nẵng về cách ly tập trung tại 
khách sạn và thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm tại khách sạn theo quy định.
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b) Trường hợp bà con cách ly tại các khu cách ly tập trung của các huyện, 
thị xã, thành phố: thực hiện theo đúng Điểm 7 (Bước 7), Khoản B, Mục IV, Quyết 
định số 98/QĐ-BCĐ ngày 18/7/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19. 

5. UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh các huyện, thị xã, thành phố 
chỉ đạo các ngành liên quan chủ động trao đổi thông tin, kịp thời chuẩn bị các 
điều kiện cần thiết để tiếp nhận, bố trí bà con vào các Khu cách ly tập trung mọi 
thời điểm đảm bảo chu đáo, an toàn.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ 
quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Báo Q.Nam, Đài PTTH Q.Nam;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu VT, TH, NC, KGVX;
D:Thanh2021\Covid Đợt 4\CV 010821 KIEM 
SOAT NGUOI DI XE MAY VE QUE.doc

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

[daky]
Trần Văn Tân
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Đối với người dân đã rời khỏi tỉnh xuất phát đến địa bàn tỉnh khác thì các 
tỉnh liên quan phải tổ chức đón, đưa về địa phương đích đến bảo đảm an toàn. Tổ 
chức xét nghiệm, vận chuyển bằng xe ca (có thể bố trí xe tải chở theo xe gắn máy 
của người dân nếu người dân di chuyển bằng xe gắn máy). Thực hiện bàn giao 
đầy đủ, tổ chức cách ly, giám sát y tế theo đúng quy định, không để dịch bệnh lây 
lan.

Vận động, kêu gọi, kiểm soát người dân ở Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình 
Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội 
không được rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy”.

Tổ chức hỗ trợ cung cấp ngay, đủ lương thực, thực phẩm cho tất cả những người 
lao động nghèo, mất thu nhập, không còn dự trữ. Không để người dân nào thiếu 
ăn, thiếu mặc. Tổ chức hỗ trợ y tế cần thiết cho mọi người dân. Hỗ trợ người dân 
tỉnh mình đang ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh đang có dịch diễn biến 
phức tạp, có số lượng ca mắc lớn.
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