
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 phối hợp hỗ trợ kiểm soát, 
không để bà con từ Thành phố Hồ 
Chí Minh, tỉnh Bình Dương và các 
tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn 
cách xã hội rời khỏi địa bàn tự về 
Quảng Nam

    
Kính gửi: UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các 

tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, Bình Dương, 
Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh 
Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi. 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19 tại Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021; trong đó, Thủ 
tướng Chính phủ chỉ đạo các địa phương đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 
số 16 phải kiểm soát nghiêm ngặt, hỗ trợ cần thiết về đời sống, y tế để người dân 
an tâm "ai ở đâu ở đấy", không để người dân di chuyển khỏi nơi cư trú tới khi 
hết giãn cách (trừ những trường hợp được chính quyền cho phép).

Thời gian qua, được sự thống nhất, tạo điều kiện của UBND/BCĐ phòng, 
chống dịch Covid-19 Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam; tỉnh Quảng 
Nam đã đón hơn 4.000 bà con ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam 
có hoàn cảnh khó khăn về quê theo Phương án được phê duyệt một cách chặt 
chẽ, đúng quy trình, cách ly y tế phù hợp, chủ động kiểm soát dịch bệnh Covid-
19 trên địa bàn. Tuy nhiên, thời gian gần đây, số lượng xe ô tô cá nhân, xe 
khách, xe hợp đồng chở bà con từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía 
Nam tự về tỉnh Quảng Nam ngày càng nhiều, tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch bệnh 
Covid-19 trong cộng đồng rất lớn (trường hợp tự về có tỷ lệ nhiễm Covid-19 rất 
cao, nhưng không được kiểm soát tốt).

Để thực hiện đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, nhằm giảm nguy cơ 
dịch bệnh lây lan trong cộng đồng; UBND tỉnh Quảng Nam kính đề nghị 
UBND/BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 các tỉnh, thành phố: Hồ Chí Minh, 
Bình Dương, Đồng Nai, Bình Thuận, Ninh Thuận, Khánh Hòa, Phú Yên, Bình 
Định, Quảng Ngãi hết sức quan tâm, chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng, chống 
dịch Covid-19 trên địa bàn mình phụ trách khi có trường hợp xe ô tô cá nhân, xe 
khách, xe hợp đồng chở bà con từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và 
các tỉnh phía Nam đang thực hiện giãn cách xã hội có điểm đến là tỉnh Quảng 
Nam thì yêu cầu quay đầu ngay, về lại nơi xuất phát (tỉnh Quảng Nam chỉ đón 
bà con về quê theo đúng Phương án được duyệt).



Rất mong sự quan tâm, phối hợp của các tỉnh, thành phố nêu trên để góp 
phần ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh Covid-19 trên phạm vi cả nước nói chung và 
tỉnh Quảng Nam nói riêng./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTTU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Công an các tỉnh; thành phố nêu trên;
- Sở GTVT các tỉnh, thành phố nêu trên;
- Sở Y tế, Sở GTVT, Công an tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Chốt KS phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo QNam, Đài PTTH QNam, Cổng TTĐT tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

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

[daky] 
Trần Văn Tân
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