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

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

KẾ HOẠCH
Tổ chức đón bà con Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh 

và các tỉnh, thành khu vực phía Nam có hoàn cảnh khó khăn, 
có nguyện vọng về quê bằng phương tiện ô tô

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 
1314/CĐ-TTg ngày 07/10/2021; ý kiến chỉ đạo của đồng chí Lê Trí Thanh, Chủ 
tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 461/TB-UBND ngày 12/10/2021; qua trao đổi 
thống nhất với UBND thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và các 
tỉnh, thành khu vực phía Nam; UBND tỉnh Quảng Nam xây dựng Kế hoạch tổ 
chức đón bà con Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực 
phía Nam có hoàn cảnh khó khăn có nguyện vọng về quê Quảng Nam như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Đón bà con Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu 

vực phía Nam có hoàn cảnh khó khăn về quê Quảng Nam sinh sống, học tập, làm 
việc để ổn định cuộc sống theo nguyện vọng.

2. Yêu cầu
Đảm bảo an toàn giao thông và phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho bà 

con và những người tham gia đi đón khi trở về địa phương theo Hướng dẫn tạm 
thời số 7128/HD-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh.

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH
1. Địa bàn và đối tượng được đón, đưa về quê Quảng Nam
a) Địa bàn: Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam.
b) Đối tượng được đón về quê: Bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, 

làm việc có hoàn cảnh khó khăn hoặc một số trường hợp đặc biệt khác, bao gồm: 
phụ nữ mang thai sắp sinh; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mồ côi, không 
có người chăm sóc); những người đi điều trị bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh và 
các tỉnh, thành khu vực phía Nam; 38 người dân Quảng Nam đang sinh sống, làm 
việc tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo danh sách tại Phụ lục IV; một số trường hợp 
đặc biệt khác, có nguyện vọng về quê.

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/10/2021, thời gian kết thúc tùy theo khả 
năng tiếp nhận của các Khu cách ly của các địa phương và số lượng bà con có hoàn 
cảnh khó khăn, có nguyện vọng về quê, sẽ xem xét quyết định vào thời điểm thích 
hợp.

3. Phương tiện đón, đưa bà con về quê: Ô tô vận chuyển hành khách, loại 
40 người trở lên. Căn cứ vào số lượng thực tế đăng ký về quê, UBND cấp huyện và 
Sở Giao thông vận tải thống nhất bố trí phương tiện ô tô phù hợp.



4. Cơ quan chủ trì, đầu mối hỗ trợ các huyện, thị xã, thành phố
a) Cơ quan chủ trì trực tiếp thực hiện tại Quảng Nam: UBND các huyện, thị 

xã, thành phố.
b) Cơ quan đầu mối tại thành phố Hồ Chí Minh: Hội đồng hương Quảng 

Nam tại thành phố Hồ Chí Minh; Hội đồng hương của địa phương (huyện, thị xã, 
thành phố) của tỉnh Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía 
Nam.

5. Phương thức và hồ sơ đăng ký về quê Quảng Nam
5.1 Phương thức đăng ký: Bà con thuộc đối tượng nêu tại điểm 1, Mục II Kế 

hoạch này chủ động liên hệ với Hội đồng hương huyện, thị xã, thành phố của mình 
tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam hoặc Hội đồng 
hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh (nếu địa phương mình không có 
Hội đồng hương) theo đầu mối tại Phụ lục I theo phương thức gửi tin nhắn qua 
điện thoại di động (hạn chế gọi điện).

5.2 Hồ sơ đăng ký gồm:
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 của địa 
phương mình tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam).

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) Giấy chứng nhận đã tiêm vắc xin (1 mũi, 2 mũi) và kết quả xét nghiệm 
âm tính bằng phương pháp RT- PCR hoặc test nhanh kháng nguyên trong 72 giờ 
trước giờ lên xe ô tô.

6. Cách thức tổ chức thực hiện đón bà con về quê
6.1 Hội đồng hương cấp huyện của Quảng Nam và các tỉnh, thành phía Nam 

hoặc Hội đồng hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh tiếp nhận tin nhắn 
điện thoại của bà con đăng ký; tổng hợp, phân loại và lập danh sách những bà con 
đủ điều kiện đón về quê theo quy định tại điểm 1, Mục II Kế hoạch này; gửi tin 
nhắn phản hồi trực tiếp qua điện thoại cá nhân hoặc trên Facebook, Zalo của nhóm, 
hội của mỗi địa phương để xác báo lại danh sách những người đủ/không đủ điều 
kiện đón về quê; ký xác nhận và gửi danh sách theo mức độ ưu tiên về 
UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện tương ứng.

6.2 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, xác nhận danh sách bà con địa phương mình quản lý và gửi danh sách 
về UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện tổng hợp, phê duyệt 
danh sách toàn huyện, thị xã, thành phố, gửi UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

6.3 Văn phòng UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổng 
hợp, 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 và các tỉnh, thành khu vực phía Nam đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiện cho bà con 
đến địa điểm đón; để xe của tỉnh Quảng Nam được qua các chốt kiểm soát phòng, 



chống dịch bệnh Covid-19 vào đón bà con; hỗ trợ xét nghiệm Test nhanh kháng 
nguyên hoặc RT-PCR cho bà con theo danh sách đề nghị.

6.4 Căn cứ văn bản đề nghị của UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 tỉnh Quảng Nam, UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành 
phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam có văn bản thống nhất; 
đồng thời, chỉ đạo Sở Y tế, các Sở, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ, tạo điều 
kiện cho tỉnh Quảng Nam đón bà con về quê.

6.5 Căn cứ văn bản thống nhất của UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam, 
UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Quảng Nam giao UBND/BCĐ 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 
đơn vị liên quan tổ chức đón người dân về quê. 

6.6 Tổ chức đón bà con
a) UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp huyện chủ trì, phối 

hợp chặt chẽ với Hội đồng hương cấp huyện tương ứng tại thành phố Hồ Chí Minh 
và các tỉnh, thành khu vực phía Nam hoặc Hội đồng hương Quảng Nam tại thành 
phố Hồ Chí Minh thống nhất thời gian, địa điểm đón; thông báo bằng tin nhắn điện 
thoại cho bà con biết thời gian, địa điểm đón về quê.

b) Sở Giao thông vận tải chịu trách nhiệm làm đầu mối hỗ trợ huyện, thị xã, 
thành phố hợp đồng ô tô vận tải hành khách (có thể đề nghị Công ty ô tô Trường 
Hải hỗ trợ phương tiện trong đợt đầu). Phương tiện ô tô phải đảm bảo an toàn, khu 
vực buồng lái (giành cho 02 lái xe và 02 người đi cùng) phải được che chắn bằng 
tấm nhựa (hoặc kính) chống giọt bắn để cách ly với bà con.

c) Nhân lực và thành phần đi đón: Mỗi xe ô tô bố trí 02 lái xe; mỗi huyện, 
thị xã, thành phố cử 02 cán bộ theo xe, gồm: 01 cán bộ y tế và 01 tình nguyện viên; 
trong đó, phân công nhân viên y tế làm Trưởng đoàn, phụ trách chung; trực tiếp 
kiểm tra danh sách, hồ sơ theo quy định; 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;

d) Thời gian và địa điểm đón bà con: Hội đồng hương cấp huyện tương ứng 
tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía nam hoặc Hội đồng 
hương Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí Minh thống nhất và thông báo cho bà con 
bằng tin nhắn điện thoại hoặc điện thoại trực tiếp.

đ) Hành trình di chuyển về Quảng Nam: Xe ô tô 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 bệnh Covid-19 theo quy định); bà con chuẩn bị đồ ăn, 
nước uống, các nhu yếu phẩm cần thiết cho bản thân và tự ăn, uống trên xe ô tô.

7. Tổ chức cách ly tập trung sau khi về địa phương
7.1 Khi xe đón bà con về đến Quảng Nam, xe đi thẳng đến khu cách ly tập 

trung do huyện, thị xã, thành phố bố trí (trường hợp người dân có bệnh lý nền thì 
đưa về cách ly tại Trung tâm Y tế huyện); nhân viên y tế nộp danh sách và kèm 
theo hồ sơ liên quan của người dân cho đại diện khu cách ly tập trung. 

7.2 Biện pháp y tế áp dụng được thực hiện như sau:
a) Đối với người đã tiêm đủ liều vắc xin phòng Covid-19 (có chứng nhận 



tiêm chủng đủ liều) hoặc đã khỏi bệnh Covid-19 (có giấy xác nhận khỏi bệnh 
Covid-19 hoặc giấy ra viện không quá 6 tháng tính đến thời điểm đến/về địa 
phương): Thực hiện cách ly tập trung 07 ngày; theo dõi sức khỏe tại nhà 07 ngày 
tiếp theo và thực hiện xét nghiệm 2 lần bằng phương pháp RT-PCR: lần 1 vào 
ngày đầu tiên, lần 2 vào ngày thứ 07 trong thời gian cách ly tập trung; nếu kết quả 
xét nghiệm dương tính tiếp tục thực hiện theo điểm c mục 7.2 này.

b) Đối với những người còn lại: Thực hiện cách ly tập trung 14 ngày, tiếp 
tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà trong 7 ngày tiếp theo đồng thời, thực hiện xét 
nghiệm 03 lần bằng phương pháp RT-PCR: 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; nếu kết quả xét 
nghiệm dương tính tiếp tục thực hiện theo điểm c mục 7.2 này.

c) Điều trị bệnh nhân dương tính Covid-19: Trường hợp dương tính với 
Covid-19, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam, Phòng khám Đa 
khoa Khu Công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực 
Quảng Nam, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch theo quy định.

III. KINH PHÍ THỰC HIỆN
1. Kinh phí phục vụ tổ chức đón bà con: Sử dụng từ nguồn xã hội hoá do 

Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện quản lý (trường hợp vượt quá khả 
năng thì đề nghị Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh hỗ trợ).

2. Kinh phí chi tại các khu cách ly tập trung: Nguồn ngân sách nhà nước 
và nguồn huy động hợp pháp khác; trong đó, nguồn ngân sách nhà nước hỗ trợ cho 
các đối tượng cách ly tập trung quy định tại Điều 25, Quyết định số 23/2021/QĐ-
TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Điều 4, Nghị quyết số 
45/2021/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Cơ quan chủ trì thực hiện kế hoạch
1.1 Tại tỉnh Quảng Nam: UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

các huyện, thị xã, thành phố
Chủ động triển khai kế hoạch này; thực hiện các nhiệm vụ tại điểm 6, 7 Mục 

II Kế hoạch; liên hệ thường xuyên với Hội đồng hương của địa phương  mình tại 
thành phố Hồ Chí Minh để nắm số lượng, danh sách người dân và thẩm định, phê 
duyệt, báo cáo về UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh và Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội Quảng Nam; thống nhất lộ trình, thời gian, địa điểm 
và thông báo cho bà con biết địa điểm tập kết để xe đến đón; cử 01 nhân viên y tế, 
01 tình nguyện viên tham gia đoàn công tác đón bà con về quê; chuẩn bị trên mỗi 
xe những nhu yếu phẩm cần thiết (như thùng đựng rác, khẩu trang, nước sát khuẩn, 
đồ ăn, nước uống…); ban hành Quyết định cử đoàn công tác tham gia đón bà con 
từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam về lại địa phương; 
bố trí cơ sở cách ly tập trung tại địa phương; thành lập và điều hành hoạt động của 
Ban điều hành các cơ sở cách ly tập trung do địa phương quản lý. 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.

1.2 Tại thành phố Hồ Chí Minh
a) 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 và các tỉnh, thành khu vực phía Nam để tạo điều kiện thuận lợi đón 
bà con Quảng Nam về quê; hỗ trợ, giúp đỡ Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh tại 
thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam trong quá trình thực 
hiện Kế hoạch; cung cấp Kế hoạch này và Hướng dẫn tạm thời tại Công văn số 
7128/HD-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh cho người dân Quảng Nam tại 
thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khu vực phía Nam biết, thực hiện.

b) Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại thành phố Hồ Chí 
Minh trực tiếp chủ trì thực hiện các nội dung như thông tin và tiếp nhận tin nhắn, 
tổng hợp, lập danh sách và gửi danh sách bà con quê Quảng Nam của từng địa 
phương về UBND cấp huyện của tỉnh Quảng Nam theo nhiệm vụ tại điểm 6.1, 
khoản 6, Mục II Kế hoạch này; làm việc với UBND phường, địa phương liên quan 
của thành phố Hồ Chí Minh để được bố trí địa điểm tập trung đón bà con. Riêng, 
đối với việc đón người dân ở tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và các tỉnh, thành khu vực 
phía Nam đề nghị liên hệ và thống nhất địa điểm thuận lợi trong quá trình di 
chuyển nhưng phải đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

2. Cơ quan phối hợp thực hiện kế hoạch ngoài tỉnh Quảng Nam
2.1 Kính đề nghị UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam: Phối hợp, có văn bản 
thống nhất và chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ tỉnh Quảng Nam 
đón người dân tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam về 
quê; chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tạo điều kiện 
cho bà con đến điểm đón và các xe của tỉnh Quảng Nam qua các chốt vào điểm 
đón; chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tạo điều kiện thuận lợi cho bà con xét 
nghiệm nhanh (trong thời gian 72 giờ trước khi lên xe về Quảng Nam).

Riêng đối với công dân người Quảng Nam có nguyện vọng trở về quê theo 
Công văn số 13890/UBND-VP ngày 28/9/2021 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu 
(cụ thể tại Phụ lục IV), kính đề nghị UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo Sở Lao 
động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu thông báo đến người dân 
Quảng Nam được biết nội dung kế hoạch này để chủ động liên hệ trực tiếp với Hội 
đồng hương của huyện, thị xã, thành phố mình tại Thành phố Hồ Chí Minh hoặc Hội 
đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh (đầu mối liên hệ tại Phụ 
lục I) để được hướng dẫn, làm các thủ tục theo quy định tại điểm 5, Mục II Kế 
hoạch này để được đón về quê; chỉ đạo các ngành chức năng của tỉnh phối hợp, hỗ 
trợ đưa bà con đến địa điểm ô tô của Quảng Nam tiếp nhận, đưa về quê.

2.2 Kính đề nghị UBND các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, 
Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi: Tạo điều kiện 
thuận lợi cho xe đón bà con Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, 
thành khu vực phía nam đi qua các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của địa 
phương

3. Các cơ quan phối hợp của tỉnh Quảng Nam
3.1 Sở Y tế: Thực hiện các nhiệm vụ liên quan tại phần II Kế hoạch này; chỉ 

đạo các Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố chuẩn bị các phương tiện phòng, 
chống dịch cho lực lượng tham gia theo đúng quy định (khẩu trang, trang phục bảo 
hộ, nước sát khuẩn; thuốc men, vật tư y tế cần thiết trên xe đi đón bà con); phun 



khử khuẩn phòng dịch cho phương tiện tham gia vận chuyển chuẩn bị sẵn sàng các 
khu cách ly tập trung; bố trí thành phần y tế phục vụ khu cách ly; chỉ đạo nhân viên 
y tế đi đón bà con hướng dẫn thực hiện nghiêm quy định 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; Phòng khám Đa khoa Khu Công nghiệp Điện 
Nam - Điện Ngọc thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam; Bệnh viện 
Phạm Ngọc Thạch. 

3.2 Văn phòng UBND tỉnh: Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và 
Xã hội và các ngành, địa phương điều phối các hoạt động trong Kế hoạch; tham 
mưu UBND tỉnh văn bản gửi các tỉnh, thành phố tạo điều kiện để xe qua các chốt 
kiểm soát phòng, chống dịch; thông báo kế hoạch đón từng đợt cho UBND/BCĐ 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu 
vực phía Nam để được hỗ trợ.

3.3 Công an tỉnh: Thông báo cho các chốt kiểm soát phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 tại các tỉnh, thành theo lộ trình để thuận lợi cho đoàn xe di chuyển; 
bố trí lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại các khu cách ly tập trung.

3.4 Sở Giao thông vận tải: Làm đầu mối hỗ trợ địa phương hợp đồng ô tô 
để đón bà con (hoặc đề nghị Công ty Thaco Trường Hải hỗ trợ phương tiện trong 
đợt đầu); theo dõi, giám sát việc vận chuyển bà con về các khu cách ly tập trung do 
Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh, đảm bảo an ninh, an toàn trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

3.5 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: theo dõi, tổng hợp số liệu đón 
bà con về quê theo kế hoạch này phục vụ báo cáo khi có yêu cầu; chủ trì, phối hợp 
với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các Sở, ngành liên quan tổng kết, rút 
kinh nghiệm sau khi đón đoàn; báo cáo UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 
tỉnh chỉ đạo, giải quyết kịp thời các vướng mắc, phát sinh.

3.6 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành 
phố chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung để đón bà con về quê; bố trí nhân 
lực, các điều kiện cần thiết để đón, cách ly y tế, quản lý bà con tại các khu cách ly 
theo qui định; trực tiếp vận hành các khu cách ly tập trung của tỉnh.

3.7 Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng 
Nam, Báo Quảng Nam: Cập nhật trong thông cáo báo chí hằng ngày về tình hình 
đón bà con Quảng Nam về quê; thực hiện đưa tin, bài, phóng sự về kế hoạch đón 
bà con Quảng Nam về quê.

3.8 Đề nghị Công ty Thaco Trường Hải và Công ty kinh doanh vận tải 
khác: Quan tâm, hỗ trợ phương tiện để đón bà con Quảng Nam về quê theo đề nghị 
của Sở Giao thông vận tải và UBND/BCĐ phòng, chống Covid-19 cấp huyện; 
hướng dẫn lái xe các bước thực hiện khi đón bà con về quê 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 và các tỉnh, thành 
khu vực phía nam về quê”.

3.9 Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị - xã 
hội: phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức thực hiện kế hoạch 



này; tuyên truyền, vận động nhân dân, mạnh thường quân đóng góp kinh phí, 
lương thực, thực phẩm cho bà con trong các khu cách ly tập trung của tỉnh; tiếp 
nhận kinh phí xã hội hóa và hỗ trợ kinh phí thực hiện kế hoạch.

4. Những thành viên tham gia đón bà con Quảng Nam từ thành phố Hồ 
Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam về quê: Thực hiện nghiêm yêu 
cầu 5K của Bộ Y tế; kết thúc từng chuyến đi, được 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 07 ngày hoặc tham gia đón các chuyến tiếp 
theo theo yêu cầu (nếu có).

5. Bà con Quảng Nam về quê: Thực hiện theo nội dung tại điểm 5, Mục II 
của Kế hoạch; chấp hành theo hướng dẫn của cơ quan chức năng; chuẩn bị đồ ăn, 
nước uống, tư trang và các đồ dùng thiết yếu cho cá nhân trong quá trình về quê; 
thực hiện cách ly tập trung tại các khu cách ly; nghiêm túc thực hiện quy định về 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, học 
tập, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành khu vực phía Nam có 
hoàn cảnh khó khăn, có nguyện vọng về quê bằng phương tiện ô tô. Yêu cầu Thủ 
trưởng các Sở, Ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 
khẩn trương triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để B/c);
- BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19 (để B/c);
- Các Bộ: GTVT, Y tế;
- UBND/BCĐ PCD Covid-19 TP. Hồ Chí Minh, 

các tỉnh, thành liên quan (p/h);
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy;
- Các Sở, Ban, ngành liên quan, Hội, đoàn thể 

thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Q.Nam, Đài PT-TH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Tiến).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Anh Tuấn
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