
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /UBND-KGVX

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

    Quảng Nam, ngày        tháng      năm  2021

 V/v chuẩn bị một số công việc
 phòng, chống dịch Covid-19 và
 đón bà con Quảng Nam trở về

 Kính gửi:  
- Các Sở, Ban, ngành; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
- Hội đồng hương Quảng Nam tại Thành 
phố Hồ Chí Minh.

Căn cứ nội dung cuộc họp sáng ngày 24/7/2021 bàn về rút kinh nghiệm 
(đợt 1) đón bà con Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh bằng phương tiện ô 
tô; phương án tạo điều kiện cho bà con về lại quê nhà theo hình thức có trả phí tại 
khách sạn; qui định về quản lý tại chốt kiểm dịch y tế đối với người và phương 
tiện; phương án phòng, chống dịch và điều trị người bệnh nhiễm virut SARS- 
Cov-2 ở các mức độ cao, UBND tỉnh yêu cầu:

1. Đối với việc chủ động đón bà con về từ Thành phố Hồ Chí Minh

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Hội 
Nông dân tỉnh, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải (THACO), UBND các huyện, 
thị xã, thành phố và các hội đồng hương cấp huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh 
khẩn trương hoàn thiện báo cáo rút kinh nghiệm từ đợt vận chuyển đầu tiên bằng 
ô tô (trong suốt hành trình từ khâu chuẩn bị đến khởi hành, giao hàng hóa, đón 
bà con, ăn uống, dừng nghỉ trên đường… đến về khu cách ly) để gửi cho UBND 
các huyện, thị xã, thành phố; hội đồng hương cấp huyện tại Thành phố Hồ Chí 
Minh và các cơ quan, đơn vị liên quan trước ngày 27/7/2021. Tất cả những hạn 
chế trong chuyến đi này cần được nhận diện ngay và giải quyết sớm. Đồng thời, 
tiếp tục đón bà con về theo Phương án đã được phê duyệt. Trong đó:

Nếu nhận thấy việc đón bằng phương tiện ô tô mang tính cơ động, tiện lợi, 
đạt được 2 mục đích (tiếp tế cho bà con Thành phố Hồ Chí Minh và đón bà con 
Quảng Nam trở về) thì tiếp tục thực hiện và xem đây là phương án ưu tiên 1;

Sở Giao thông vận tải làm văn bản gửi Tổng Cục đường sắt và Công ty 
Cổ phần vận tải đường sắt Sài Gòn đề nghị giảm giá vận chuyển cho bà con 
Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh về với mức giá phù hợp, thuê theo toa; 
hướng dẫn qui trình thủ tục nhanh chóng, không tập trung đông người, an toàn 
phòng, chống dịch bệnh, linh hoạt trong thay đổi hành khách khi có việc đột 
xuất hoặc bất khả kháng. Sở Giao thông vận tải kết nối với Hội đồng hương tỉnh 
Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh để Hội đồng hương Thành phố Hồ Chí 
Minh làm việc với Công ty vận tải đường sắt và phối hợp với các Hội đồng 
hương cấp huyện tổ chức khi hội đủ điều kiện, nhất là phải an toàn với Covid-
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19; xây dựng phương án đón tại ga Tam Kỳ đưa thẳng về các khu cách ly tập 
trung cấp huyện;

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tích cực hỗ trợ Hội đồng hương tỉnh 
Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh chủ động làm việc với các hãng hàng 
không để lựa chọn hãng bay phù hợp, tiện lợi, hiệu quả; trước mắt thuê 02 
chuyến bay để khẩn trương đưa bà con thuộc các đối tượng đã được phê duyệt 
trong Phương án ban hành tại Quyết định số 98/QĐ-BCĐ ngày 18/7/2021 của 
Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (người già yếu, người 
tàn tật, ốm đau, phụ nữ có thai, trẻ em dưới 12 tuổi về quê). Đề nghị các hãng 
bay (thuê chuyến) cho phép linh hoạt hoán đổi người và thực hiện thủ tục 
nhanh gọn, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đường bay giữ 
nguyên Thành phố Hồ Chí Minh - Đà Nẵng và thực hiện phương án đón, vận 
chuyển, tập kết, đưa về các địa phương như đã thực hiện từ trước đến nay.

Đề nghị Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh sử 
dụng nguồn tài trợ trực tiếp cho Hội để ký hợp đồng với hãng bay (dưới hình 
thức phù hợp nhất); nếu thiếu kinh phí thì chủ động liên hệ với Ủy ban MTTQ 
Việt Nam tỉnh Quảng Nam để được giải quyết.

2. Đối với việc tạo điều kiện cho bà con từ Thành phố Hồ Chí Minh và 
một số tỉnh phía Nam trở về bằng phương tiện máy bay, cách ly có trả phí 
tại khách sạn

Đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp thu tối đa ý kiến tại cuộc 
họp để hoàn chỉnh lại Kế hoạch trình UBND trước ngày 28/7/2021, tạo điều 
kiện cho bà con từ Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam trở về địa 
phương, trong đó lưu ý:

- Đối tượng là những người thực sự cần thiết phải về lại quê nhà, có khả 
năng chi trả các dịch vụ. Đề nghị Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành 
phố Hồ Chí Minh và các Hội đồng hương cấp huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh 
xem xét, trao đổi và thống nhất với bà con. Trước mắt, giải quyết cho bà con tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, các địa phương khác sẽ xem xét giải quyết sau.

- Việc này chỉ triển khai sau khi đã thực hiện các chuyến bay đưa bà con 
từ Thành phố Hồ Chí Minh trở về bằng máy bay theo Phương án đã được phê 
duyệt tại Quyết định số 98/QĐ-BCD ngày 18/7/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đánh giá rút kinh nghiệm với các hãng bay 
và các đơn vị có liên quan;

- Thông tin cho các hãng lữ hành về việc tỉnh Quảng Nam tạm dừng việc 
đón công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước để tập trung phục vụ bà con trong 
nước. Đề nghị các khách sạn, resort điều chỉnh kế hoạch và bảng giá cho phù hợp, 
trên tinh thần tham gia hỗ trợ cho bà con Quảng Nam (đối với các khách sạn, 
resort đã có Quyết định thành lập các khu cách ly tập trung); tiếp tục phối hợp 
với các địa phương và Hiệp hội du lịch tỉnh Quảng Nam để vận động thêm các 
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khách sạn (các loại) tham gia đón bà con từ Thành phố Hồ Chí Minh và một số 
tỉnh phía Nam (kiểm tra đủ điều kiện để thành lập khu cách ly theo qui định);

- Làm việc với các hãng hàng không để giảm giá thuê chuyến; làm việc 
với đơn vị vận chuyển ô tô để đón tại khu tập kết (Trường Đại học Nội vụ tại 
Quảng Nam) vận chuyển về các khách sạn theo mức giá phù hợp (khách sạn trả 
cho đơn vị vận chuyển và thu của khách sau; thông báo cho bà con biết và xác 
nhận với khách sạn trước khi mua vé máy bay); phối hợp với Sở Y tế làm việc 
với Bệnh viện Vĩnh Đức và Đại học Phan Châu Trinh để làm dịch vụ xét nghiệm 
theo qui định với mức giá ưu đãi cho bà con (thông tin cho bà con biết trước khi 
mua vé máy bay);

- Phối hợp với Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí 
Minh và UBND các huyện, thị xã, thành phố để giải quyết hỗ trợ cho những 
trường hợp cá biệt (nếu có và được thống nhất trước khi mua vé máy bay).

3. Về giải quyết việc làm cho bà con sau khi hoàn thành cách ly và ổn 
định cuộc sống

Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Ban quản 
lý các khu kinh tế và khu công nghiệp tỉnh Quảng Nam, Ban điều hành khởi 
nghiệp tỉnh Quảng Nam và UBND các huyện, thị xã, thành phố xem xét tạo điều 
kiện cho bà con học nghề, tham gia làm việc tại các khu công nghiệp, cụm công 
nghiệp, các cơ sở sản xuất sản phẩm OCOP hoặc chuyển đổi sang nghề nghiệp 
khác phù hợp với sức khỏe, tuổi tác, giới tính để giúp bà con sớm có việc làm, ổn 
định đời sống.

4. Về giải quyết cho bà con tỉnh Quảng Nam tại thành phố Đà Nẵng 
trở về tỉnh Quảng Nam

Hiện nay, dịch bệnh đang bùng phát mạnh tại thành phố Đà Nẵng với 
nhiều chuỗi lây nhiễm phức tạp. UBND thành phố Đà Nẵng đang áp dụng các 
biện pháp mạnh trong phòng, chống dịch. Về cơ bản, bà con Quảng Nam đi làm 
việc hằng ngày và những bà con khác ra thành phố Đà Nẵng để giải quyết công 
việc đã trở về nơi cư trú tại Quảng Nam. Thực tế, trong thời gian qua, các ca 
dương tính ngoài cộng đồng tại tỉnh Quảng Nam đều có liên quan đến các ca 
dương tính tại thành phố Đà Nẵng vì giữa hai địa phương đồng nhất về giao lưu, 
đi lại, không phân biệt theo ranh giới hành chính. Do đó, tỉnh Quảng Nam cần 
kiểm soát phòng, chống dịch chặt chẽ để vừa đảm bảo an toàn cho bà con nhân 
dân và hoạt động sản xuất kinh doanh, thi công xây dựng công trình trên địa bàn 
tỉnh, đồng thời cũng chính là góp phần cho việc kiểm soát dịch bệnh tại thành 
phố Đà Nẵng được tốt hơn.

Trước tình hình bà con đồng hương tại các tỉnh phía Nam đang gặp khó 
khăn dài ngày, với điều kiện còn hạn chế của tỉnh Quảng Nam, cần ưu tiên tập 
trung hỗ trợ cho bà con tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh phía Nam trở 
về ổn định lại cuộc sống trước. Sau đó, nếu dịch bệnh tại thành phố Đà Nẵng 
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vẫn diễn biến phức tạp, UBND tỉnh sẽ có phương án phù hợp cho bà con Quảng 
Nam có hoàn cảnh khó khăn tại thành phố Đà Nẵng.

Tạm thời, giao UBND các huyện, thị xã, thành phố rà soát danh sách những 
bà con nào không có chỗ ở ổn định tại thành phố Đà Nẵng, thực sự cần thiết phải 
về Quảng Nam mà không bị cách ly tập trung, chỉ cách ly tại nhà thì tổng hợp báo 
cáo UBND tỉnh xem xét, giải quyết (phải có kết quả xét nghiệm Covid19 âm tính 
theo qui định)

5. Đối với Qui định quản lý tại chốt kiểm soát y tế phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19

Giao Công an tỉnh chủ trì hoàn chỉnh lại Qui định trên cơ sở tiếp thu tối đa 
các ý kiến góp ý tại cuộc họp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 28/7/2021, trong 
đó lưu ý:

- Tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí từ ngân sách hoặc vận động 
nguồn xã hội hóa để mua sắm container đã cải tạo thành phòng nghỉ nhằm đảm 
bảo điều kiện sức khỏe cho lực lượng tại các chốt quan trọng, thực hiện nhiệm 
vụ lâu dài trong mọi điều kiện thời tiết;

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giao thông vận tải, Sở 
Công Thương và Sở Y tế căn cứ các qui định của Chính phủ, Thủ tướng Chính 
phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid 19 để cập nhật kịp thời các 
qui định về vận chuyển hàng hóa, con người qua các chốt kiểm soát. Trường 
hợp các qui định do UBND tỉnh ban hành không phù hợp phải xin ý kiến UBND 
tỉnh và thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh/Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19;

- Đối với xe vận chuyển hàng hóa vào/ra tỉnh Quảng Nam từ thành phố Đà 
Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi thực hiện theo qui định đã ban hành. Trường hợp 
UBND thành phố Đà Nẵng và UBND tỉnh Quảng Ngãi có văn bản đề nghị kèm 
theo phương án đảm bảo an toàn dịch bệnh cho những người đi trên xe thì sẽ xem 
xét giải quyết phù hợp. Giao Sở Công Thương phối hợp với Sở Giao thông vận 
tải làm việc với các đơn vị liên quan của hai địa phương nêu trên về vấn đề này.

- Tăng cường các giải pháp ứng dụng công nghệ tại các chốt; giảm số 
lượng người, phương tiện tập trung tại các chốt; đảm bảo tính liên thông về 
thông tin khi khai báo tại chốt đầu tỉnh để miễn khai báo khi qua các chốt khác 
trong nội tỉnh; đảm bảo truy cập được thông tin qua mã QR Code người khai 
báo trên điện thoại di động…

- Qui định rõ tuyến đường dành cho các xe đi ngang qua tỉnh Quảng Nam 
là Quốc lộ 1A và Quốc lộ 14B - đường Hồ Chí Minh (tuyến đường Đông 
Trường Sơn chưa đảm bảo an toàn lưu thông, nguy cơ sạt lở cao); lái xe được 
thuận lợi qua chốt sau khi xuất trình xét nghiệm âm tính theo qui định và ký cam 
kết không đi trái tuyến, không dừng (trừ mua đồ ăn mang đi).
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- Đối với các chốt do UBND các huyện, thị xã, thành phố thành lập, giao 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ Qui định này để ban hành 
các văn bản hướng dẫn quản lý phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.

6. Về Phương án phòng, chống dịch và điều trị người bệnh nhiễm 
virut SARS-Cov-2 ở các mức độ cao

- Giao Sở Y tế khẩn trương hoàn chỉnh lại Phương án, đảm bảo chủ động 
và linh hoạt khi có các tình huống xảy ra, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 
28/7/2021, trong đó lưu ý:

+ Phương án phải rõ ràng, cụ thể cho từng kịch bản. Xem dịch Covid-19 
như “giặc” để phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh xây dựng 
các tình huống ứng phó phù hợp từ thấp đến cao, từ phức tạp đến đặc biệt phức 
tạp; có sự phân công, phân nhiệm rõ ràng của từng cơ quan, đơn vị, địa phương; 
cụ thể hóa vai trò, trách nhiệm của người chỉ huy;

+ Làm việc với Đại học Phan Châu Trinh và Trường Cao đẳng Y tế 
Quảng Nam để sẵn sàng huy động lực lượng sinh viên tại các cơ sở này tích cực 
tham gia phòng, chống dịch, điều trị bệnh; làm việc với Tỉnh đoàn và Hội Liên 
hiệp phụ nữ tỉnh để có phương án huy động tình nguyện viên tham gia; tập huấn, 
đào tạo tự lấy mẫu và kiểm soát khai báo y tế cho các cơ sở sản xuất kinh doanh 
trên địa bàn tỉnh;

+ Làm việc với Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam và Bộ Y tế để 
sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất và nhân lực của Bệnh viện này làm nơi tập trung 
điều trị bệnh nhân Covid-19 vừa và nặng. Từng bước sơ tán bệnh nhân (đang điều 
trị các bệnh khác) tại đây qua các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh. Khai thác tối đa 
các khu vực có khả năng điều trị bệnh tại bệnh viện. Bố trí khu ở cho lực lượng y 
tế và tình nguyện viên ra khu vực bên ngoài (thuộc khuôn viên bệnh viện) với đầy 
đủ điều kiện sinh hoạt cần thiết (nghiên cứu hình thức container máy lạnh). 
Thống nhất cơ chế hỗ trợ, bù đắp khó khăn, thiệt hại nguồn thu cho bệnh viện.

7. Giao Sở Công Thương phối hợp Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở 
Giao thông vận tải, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hội Nông dân và UBND các 
huyện, thị xã, thành phố bổ sung, hoàn chỉnh vào Phương án về xử lý khi bùng 
phát dịch theo các mức độ tại các nhà máy, khu, cụm công nghiệp; việc duy trì 
sản xuất và đảm bảo cung ứng hàng hóa cho các nhà máy và nhân dân trên địa 
bàn tỉnh./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, Các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQVN tỉnh; Liên Đoàn lao 
động tỉnh; Hội Nông dân, Hội Liên 
hiệp phụ nữ tỉnh, Tỉnh đoàn (để p/h)
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTTH, NC, KTN, 
KGVX.
D:\Covid Đợt 4\CV 250721 don Ba  con
 Tp HCM; Q định Qly chot; PA dieu tri Covid-19.doc

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

[daky]
Lê Trí Thanh
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