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
Số:

/QĐ-BCĐ

Quảng Nam, ngày

tháng

năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
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
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO CẤP TỈNH
PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007;
Căn cứ 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;
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;
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;
Theo đề nghị của Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này 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.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, Ban, ngành; Chủ tịch
UBND các huyện, thị xã, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn
cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- BCĐQG phòng, chống dịch COVID-19 (để b/c);
- Các Bộ: GTVT, Y tế;
- UBND/BCĐ phòng, chống dịch COVID-19
TP.HCM (phối hợp);
- TTTT, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy;
- HĐH người Quảng Nam tại TP.HCM;
- Báo Q.Nam, Đài PTTH tỉnh, Cổng TTĐT tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

TRƯỞNG BAN
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