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KẾ HOẠCH
Tổ chức đón bà con Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

khu vực phía Nam về quê bằng đường hàng không, cách ly tại cơ sở cách ly 
tập trung có thu phí và khu cách ly do Nhà nước quản lý

Thực hiện Thông báo số 239-TB/TU ngày 20/9/2021 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về một số nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch COVID-
19 tại phiên họp ngày 17/9/2021; UBND tỉnh xây dựng kế hoạch đón bà con 
Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam về quê 
bằng đường hàng không, cách ly tại cơ sở cách ly tập trung có thu phí và khu 
cách ly tập trung do Nhà nước quản lý, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Nhằm đón bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc tại 

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam về quê bằng đường hàng 
không, cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung, đảm bảo an toàn, không để dịch 
bệnh lây lan trong cộng đồng. 

2. Yêu cầu 
- Đảm bảo trình tự, thủ tục, quy trình chặt chẽ, an toàn công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 cho bà con khi trở về địa phương.
- Có sự phối hợp chặt chẽ giữa tỉnh Quảng Nam, Thành phố Hồ Chí 

Minh, các tỉnh khu vực phía Nam và các lực lượng tham gia đón bà con về quê.
- Phù hợp với năng lực tiếp nhận, phục vụ an toàn, chu đáo tại các cơ sở 

cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh; trước mắt, tổ chức 01 chuyến bay khoảng 
200 người, sau đó rút kinh nghiệm để triển khai các chuyến tiếp theo.

- Bà con về quê theo kế hoạch này nếu đã tiêm đủ liều vắc xin phòng 
COVID-19 (có chứng nhận tiêm chủng trên Sổ sức khỏe điện tử hoặc có giấy 
chứng nhận tiêm chủng đủ liều của sơ sở tiêm chủng, trong đó liều cuối cùng 
đã tiêm ít nhất được 14 ngày và không quá 12 tháng tính đến thời điểm về địa 
phương) hoặc đã khỏi bệnh COVID-19 (có giấy chứng nhận xét nghiệm dương 
tính với SAR-CoV-2 bằng phương pháp RT-PCR mẫu đơn không quá 6 tháng 
tính đến thời điểm đến/về địa phương) và có giấy xác nhận khỏi bệnh COVID-
19 hoặc giấy ra viện: thực hiện cách ly tập trung 07 ngày, tiếp tục cách ly tại 
nhà/nơi lưu trú 7 ngày (lấy mẫu xét nghiệm 2 lần: lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 
vào ngày thứ 7 trong thời gian cách ly tập trung); nếu chưa tiêm hoặc tiêm chưa 
đủ liều vắc xin phòng COVID-19: thực hiện cách ly tập trung ít nhất 14 ngày, 
tiếp tục cách ly tại nhà/nơi lưu trú 7 ngày và tự theo dõi sức khỏe tại nhà/nơi lưu 
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trú 7 ngày tiếp theo (lấy mẫu xét nghiệm 3 lần: lần 1 vào ngày đầu tiên, lần 2 
vào ngày thứ 14 trong thời gian cách ly tập trung và lần 3 vào ngày thứ 7 sau 
khi kết thúc cách ly tại nhà/nơi lưu trú).

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN
1. Đối tượng
- Đối tượng 1: Bà con Quảng Nam đang sinh sống, học tập, làm việc, lưu 

trú tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam có nguyện vọng 
về quê bằng đường hàng không, cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung có thu phí 
và tự chi trả các dịch vụ liên quan theo quy định.

- Đối tượng 2: Bà con Quảng Nam có điều kiện đặc biệt khó khăn: phụ 
nữ mang thai sắp sinh; trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (mồ côi, không có 
người chăm sóc, cha mẹ bị cách ly); bà con đang sinh sống ở Quảng Nam đi 
điều trị bệnh hiểm nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh được tỉnh đón về quê bằng 
đường hàng không, cách ly tại khu cách ly tập trung của tỉnh, mọi chi phí tỉnh 
Quảng Nam chi trả.

2. Thời gian thực hiện
Sau khi Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khu vực phía Nam kết thúc 

phong tỏa, UBND tỉnh có văn bản thống nhất gửi UBND Thành phố Hồ Chí 
Minh và các tỉnh khu vực phía Nam để được hỗ trợ di chuyển về quê. 

III. QUY TRÌNH ĐÓN VÀ CÁCH LY TẠI CÁC CƠ SỞ CÁCH LY 
TẬP TRUNG

1. Quy trình đón
a) Bước 1: Bà con thuộc 2 đối tượng nêu trên chủ động liên hệ với Hội 

đồng hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh theo 
đầu mối tại Phụ lục I (phương thức: nhắn tin, hạn chế gọi điện, sau khi nhắn tin, 
Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tập hợp danh sách, chọn lọc, sẽ 
có phản hồi trực tiếp qua điện thoại hoặc trên Facebook Đồng hương Quảng 
Nam); bà con chuẩn bị đầy đủ các điều kiện:

- Đối tượng 1 đăng ký theo mẫu đơn tại Phụ lục II, đối tượng 2 đăng ký 
theo mẫu đơn tại Phụ lục VII (điền thông tin, ký vào đơn, 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). 

- 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).

- Đối tượng 1: Bà con liên hệ, tự thỏa thuận với cơ sở cách ly tập trung có 
thu phí đã được UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập theo danh sách tại 
Phụ lục IV (giá phòng, phí xét nghiệm COVID-19, đưa đón từ khu vực bàn giao 
(sân bay Đà Nẵng) về cơ sở cách ly và từ cơ sở cách ly tập trung về cách ly tại 
nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn thành cách ly tập trung); đăng ký cách ly tại cơ sở 
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cách ly tập trung có thu phí theo mẫu tại Phụ lục V (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). Đối tượng 
2: bà con sẽ được bố trí ở khu cách ly tập trung Đại học Quảng Nam và các cơ 
sở cách ly khác do Nhà nước quản lý.

- Sau khi Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh 
phối hợp với hãng hàng không thông báo thời gian chuyến bay, bà con thực hiện 
các công việc theo hướng dẫn của Hội đồng hương cấp huyện, cấp tỉnh Quảng 
Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

b) Bước 2: Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại Thành 
phố Hồ Chí Minh tổng hợp danh sách theo 2 đối tượng nêu trên gửi Hội đồng 
hương tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

c) Bước 3: Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh 
tổng hợp danh sách theo từng chuyến bay (khoảng 200 người/chuyến), phối hợp 
với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở 
Y tế thẩm định danh sách, chịu trách nhiệm tính chính xác danh sách đã thẩm 
định và gửi cho UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, quyết định.

d) Bước 4: Văn phòng UBND tỉnh trình UBND tỉnh Quảng Nam có văn 
bản đề nghị UBND/BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí 
Minh và các tỉnh khu vực phía Nam hỗ trợ đón bà con. 

đ) Bước 5: Sau khi nhận được văn bản của UBND tỉnh Quảng Nam, kính 
đề nghị UBND/BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh và 
các tỉnh khu vực phía Nam có văn bản thống nhất, chỉ đạo Sở Y tế, Sở Giao 
thông vận tải, các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan hỗ trợ, tạo điều kiện, 
phối hợp với UBND tỉnh Quảng Nam thực hiện đón bà con.

e) Bước 6: Sau khi nhận được văn bản thống nhất của UBND/BCĐ 
phòng, chống dịch COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía 
Nam, UBND tỉnh Quảng Nam giao Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành 
phố Hồ Chí Minh chủ trì, phối hợp với hãng hàng không để thuê nguyên chuyến 
bay (khoảng 200 người), xác định thời gian, tổ chức chuyến bay, thông báo đến 
bà con có tên trong danh sách về thông tin chuyến bay (để bà con chủ động 
chuẩn bị các vật dụng cá nhân, giấy tờ cần thiết; kết quả xét nghiệm bằng 
phương pháp test nhanh kháng nguyên hoặc RT-PCR âm tính trong vòng 72 giờ 
trước khi lên máy bay; bản cam kết nộp cho cơ sở cách ly tập trung khi bà con 
đến cơ sở cách ly và thực hiện các thủ tục liên quan theo hướng dẫn của Hội 
đồng hương cấp huyện, cấp tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh). 
Đồng thời, Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi 
thông tin chuyến bay; danh sách bà con cụ thể, chi tiết trên chuyến bay đến 
UBND tỉnh Quảng Nam; Sở Y tế thành phố Đà Nẵng; Sở Y tế, Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, UBND/BCĐ phòng, 
chống dịch COVID-19 cấp huyện liên quan của tỉnh.
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g) Bước 7: Tổ chức đón đoàn tại sân bay Đà Nẵng về các khu cách ly 
tập trung 

- Sở Y tế chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Nam tiếp 
nhận người về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam do Sở 
Y tế thành phố Đà Nẵng bàn giao (địa điểm tại sân bay Đà Nẵng); đồng thời, 
chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, giám sát đơn vị vận chuyển bà con từ sân 
bay Đà Nẵng về cách ly tập trung tại khách sạn có thu phí và khu cách ly tập 
trung do Nhà nước quản lý; thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 

- Các cơ sở cách ly tập trung có thu phí chịu trách nhiệm tiếp nhận, bố trí 
xe vận chuyển bà con từ sân bay Đà Nẵng về các khu cách ly theo hướng dẫn 
của Sở Y tế.

- Sở Giao thông vận tải hợp đồng, bố trí xe vận chuyển bà con từ sân bay 
Đà Nẵng về khu cách ly tập trung do Nhà nước quản lý theo hướng dẫn của Sở Y 
tế (trước mắt bố trí tại khu cách ly tập trung Đại học Quảng Nam).

- Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao tích 
cực hỗ trợ, phối hợp đón bà con về quê an toàn.

h) Bước 8: Tổ chức thực hiện cách ly sau khi về các cơ sở cách ly tập 
trung và tại nhà/nơi lưu trú

- UBND/BCĐ phòng, chống COVID-19 cấp huyện nơi có cơ sở cách ly 
tập trung chỉ đạo thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy 
định; nếu kết quả xét nghiệm dương tính tiếp tục thực hiện Bước 9.

- Quy trình thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly tập trung có thu 
phí, tại các khu cách ly do Nhà nước quản lý và việc tổ chức bàn giao bà con về 
nơi lưu trú sau khi hoàn thành cách ly tập trung theo quy định hiện hành.

i) Bước 9: Điều trị bệnh nhân dương tính COVID-19 tại Bệnh viện Đa 
khoa Trung ương Quảng Nam, Phòng khám Đa khoa Khu vực Điện Nam - Điện 
Ngọc thuộc Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, Bệnh viện Phạm Ngọc 
Thạch theo quy định.

2. Phân bố các cơ sở cách ly tập trung
- Việc tiếp nhận người về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực 

phía Nam được thực hiện thành nhiều đợt.
- Đối với bà con Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu 

vực phía Nam về bằng đường hàng không và cách ly tập trung có thu phí: Bố trí 05 
cơ sở cách ly tập trung với 365 phòng (khoảng 730 người) tại các khách sạn trên 
địa bàn huyện Núi Thành và thành phố Hội An. Sau khi sử dụng hết 05 cơ sở này, 
sẽ tiếp tục bố trí các cơ sở cách ly tập trung có thu phí khác để đón bà con.

- Đối với bà con Quảng Nam thuộc đối tượng 2: bà con sẽ được bố trí ở 
khu cách ly tập trung Đại học Quảng Nam và các cơ sở cách ly khác do Nhà 
nước quản lý.
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Kính đề nghị UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam
- Quan tâm có văn bản thống nhất và chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương 

liên quan hỗ trợ tỉnh Quảng Nam đón bà con về địa phương.
- Chỉ đạo các chốt kiểm soát phòng, chống dịch tạo điều kiện để bà con 

đến sân bay Tân Sơn Nhất.
2. Kính đề nghị UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thành 

phố Đà Nẵng
- Chỉ đạo Sở Y tế Đà Nẵng phối hợp bàn giao bà con tại sân bay Đà Nẵng.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện để vận chuyển bà 

con qua các chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh.
3. Đề nghị 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 khu vực phía Nam trong việc tạo 
điều kiện thuận lợi để đón bà con Quảng Nam về quê. 

- Chủ trì, phối hợp với Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam 
tại Thành phố Hồ Chí Minh, các hãng hàng không… thực hiện Bước 3, Bước 6 
thuộc mục 1, phần III, Kế hoạch này, đảm bảo đúng đối tượng quy định.

4. Văn phòng UBND tỉnh
Thông báo kế hoạch đón từng đợt cho UBND/BCĐ phòng, chống dịch 

COVID-19 Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh khu vực phía Nam và thành phố 
Đà Nẵng để được hỗ trợ.

5. Sở Y tế
- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tiếp nhận bà con về từ Thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam do Sở Y tế Đà Nẵng bàn giao, 
tổng hợp danh sách đăng ký tại các cơ sở cách ly tập trung có thu phí và thông 
báo cho các cơ sở cách ly có thu phí nơi bà con đăng ký đến địa điểm bàn giao 
(Sân bay quốc tế Đà Nẵng); chịu trách nhiệm điều phối việc vận chuyển bà con từ 
khu vực bàn giao về cơ sở cách ly tập trung có thu phí và khu cách ly tập trung do 
Nhà nước quản lý theo quy định; đông thời, chịu trách nhiệm theo dõi, giám sát 
lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 và báo cáo kết quả cho Sở Y tế, UBND tỉnh, 
Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.

- Thông báo phương án đón bà con từ Thành phố Hồ Chí Minh và các 
tỉnh khu vực phía Nam về sân bay Đà Nẵng cách ly tại các cơ sở cách ly tập 
trung đến các cơ quan, đơn vị liên quan trong và ngoài tỉnh. 

- Chịu trách nhiệm làm việc với Bệnh viện Vĩnh Đức, Đại học Phan Châu 
Trinh và Bệnh viện Đa khoa Trung ương Quảng Nam để làm dịch vụ xét nghiệm 
theo quy định với mức giá ưu đãi; riêng bà con thuộc đối tượng 2 thì tỉnh hỗ trợ 
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xét nghiệm miễn phí.
- Chịu trách nhiệm triển khai các văn bản hướng dẫn thực hiện cách ly y 

tế tập trung theo quy định của cơ quan có thẩm quyền; thực hiện đảm bảo y tế và 
yêu cầu công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định.

- Chuẩn bị các phương tiện phòng, chống dịch cho lực lượng tham gia 
đón bà con theo đúng qui định: khẩu trang, trang phục bảo hộ, nước sát khuẩn 
tại các điểm đón.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 57/QĐ-BCĐ 
ngày 12/5/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 và các 
quy định khác có liên quan. 

6. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Phối hợp với Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí 

Minh rà soát, tổng hợp danh sách bà con có điều kiện khó khăn, báo cáo UBND 
tỉnh, Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 để xem xét, giải quyết 
hỗ trợ cho bà con.

 - Theo dõi, tổng hợp số liệu đón bà con về theo kế hoạch này phục vụ 
báo cáo khi có yêu cầu.

7. Công an tỉnh
- Phối hợp thông báo cho các chốt kiểm trên lộ trình từ sân bay Đà Nẵng 

về cách ly tập trung tại cơ sở lưu trú có thu phí và khu cách ly tập trung do Nhà 
nước quản lý.

- Bố trí lực lượng theo dõi, giám sát việc vận chuyển bà con và cách ly 
trên địa bàn tỉnh để đảm bảo an ninh, an toàn công tác phòng, chống dịch bệnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 57/QĐ-BCĐ 
ngày 12/5/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 và các 
quy định khác có liên quan.

8. Sở Giao thông vận tải
- 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 COVID-19.

- Thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại Quyết định số 57/QĐ-BCĐ 
ngày 12/5/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 và các 
quy định khác có liên quan.

9. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
- Vận động các khách sạn đăng ký làm cơ sở cách ly tập trung có thu phí 

đón bà con Quảng Nam. 
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tổ chức 

kiểm tra, khảo sát điều kiện thành lập cơ sở cách ly tập trung có thu phí và vận 
động hỗ trợ giảm giá để phục vụ bà con Quảng Nam; tham mưu UBND tỉnh ban 
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hành Quyết định thành lập cơ sở cách ly tập trung có thu phí.
- Gửi danh sách cụ thể các cơ sở cách ly tập trung có thu phí đã được 

UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập (tên, địa chỉ, giá phòng, điện thoại 
liên hệ...) cho Hội đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

- Chủ trì, phối hợp với Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành phố 
Hồ Chí Minh làm việc với các hãng hàng không để lựa chọn hãng bay phù hợp, 
hỗ trợ giảm giá thuê chuyến để đón bà con từ sân bay Tân Sơn Nhất về sân bay 
Đà Nẵng.

- Phối hợp với Sở Y tế, các cơ quan, đơn vị, địa phương kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện các quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 
của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung tại 
khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19” và Quyết định số 57/QĐ-BCĐ 
ngày 12/5/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19 và các 
quy định khác có liên quan.

10. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh - Truyền hình 
Quảng Nam, Báo Quảng Nam

- Sở Thông tin và Truyền thông cập nhật trong thông cáo báo chí hằng 
ngày về tình hình đón bà con từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực 
phía Nam về quê.

- Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam thực hiện 
công tác đưa tin, phóng sự về kế hoạch đón bà con Quảng Nam tại Thành phố 
Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam về quê.

11. UBND/BCĐ phòng, chống dịch bệnh COVID-19 các huyện, thị 
xã, thành phố

- Thành lập và điều hành hoạt động Ban Điều hành các cơ sở cách ly tập 
trung có thu phí và khu cách ly tập trung do địa phương quản lý.

- Chỉ đạo, điều hành hoạt động, đảm bảo an toàn tuyệt đối trong công tác
phòng, chống dịch tại các cơ sở cách ly tập trung có thu phí theo Quyết định 
Quyết định số 57/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, 
chống dịch COVID-19 và các quy định khác có liên quan. 

12. Đề nghị Cảng vụ Hàng không miền Trung
Hỗ trợ, tạo điều kiện cho Sở Y tế và các cơ quan chức năng của tỉnh 

Quảng Nam đón bà con về cách ly tại địa phương.
13. Các Hãng hàng không 
Phối hợp với Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí 

Minh tổ chức các chuyến bay đón bà con Quảng Nam từ sân bay Tân Sơn Nhất 
về sân bay Đà Nẵng.

14. Các cơ sở cách ly tập trung có thu phí
- Phối hợp với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tổ chức xét nghiệm 
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SARS-CoV-2 có thu phí đối với bà con theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế.
- Trong quá trình đón công dân cách ly, phải thực hiện các quy trình, thủ tục 

cách ly và hoàn thành cách ly theo quy định tại Quyết định số 1246/QĐ-BYT ngày 
20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn tạm thời cách ly y tế tập trung 
tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID -19” và Quyết định số 57/QĐ-BCĐ 
ngày 12/5/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19. 

- Hỗ trợ giá phòng để đón bà con Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh 
và các tỉnh khu vực phía Nam về thực hiện cách ly theo quy định.

- Xây dựng phương án đón, phương tiện vận chuyển bà con cách ly tập 
trung có thu phí từ sân bay Đà Nẵng về khách sạn gửi Sở Y tế theo hướng dẫn.

15. Bà con Quảng Nam về quê
- Thực hiện nghiêm các nội dung tại Bước 1 của quy trình đón đoàn và 

các hướng dẫn của cơ quan chức năng.  
- Đối tượng 1: Bà con đăng ký cách ly tập trung có thu phí tại khách sạn. 

Trong thời gian cách ly, phải thực hiện nghiêm túc các quy định tại Quyết định 
số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành “Hướng dẫn 
tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-
19” và Quyết định số 57/QĐ-BCĐ ngày 12/5/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh 
phòng, chống dịch COVID-19.

 - Đối tượng 2: Bà con thực hiện cách ly tập trung tại các khu cách ly do 
Nhà nước quản lý. Trong thời gian cách ly, phải nghiêm túc thực hiện các quy 
định về phòng, chống dịch bệnh do cơ quan có thẩm quyền quy định.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức đưa, đón bà con Quảng Nam từ Thành phố 
Hồ Chí Minh và các tỉnh khu vực phía Nam về quê bằng đường hàng không, 
cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung có thu phí và các khu cách ly do Nhà nước 
quản lý; đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan khẩn trương 
triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (để báo cáo);
- BCĐQG PCD COVID-19 (để b/c);
- Các Bộ: GTVT, Y tế;
- UBND/BCĐ PCD COVID-19 TPHCM
và các tỉnh khu vực phía Nam;
- UBND/BCĐ PCD COVID-19 TP Đà Nẵng;
- TTTU, TT HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Thường vụ các Huyện, Thị, Thành ủy;
- HĐH Quảng Nam tại TP.HCM;
- Các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan;
- UBND/BCĐ 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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