
Phụ lục I 
Danh sách đầu mối liên hệ Hội đồng hương tỉnh, Hội đồng hương cấp huyện 

của tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh
(Đính kèm Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày        /9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)

TT Hội đồng hương 
huyện/tx/tp Đầu mối liên hệ Số điện thoại Ghi chú

1.
Chủ tịch Hội đồng 
hương tỉnh Quảng 
Nam tại TP HCM

ông Phúc 0903.924.405

ông Tấn 0934.168.409

ông Thành 0917.061.0652. Điện Bàn

ông Học 0909.778.112

ông Sơn 0934.870.568
3. Đại Lộc

ông Phước 0903.679.111

ông Xuân 0903.955.463
4. Duy Xuyên

ông Thanh 0908.757.776

Quế Sơn ông Khanh 0908.107.777

Nông Sơn ông Trung 0868.890.777

ông Phụng 0944.400.034
5.

Hiệp Đức
ông Nghĩa 0918.841.639

ông Nghĩa 0903.713.857
6. Tiên Phước

ông Công 0933.052.012

ông Chương 0903.952.242
7. Thăng Bình

ông Cửu 0902.334.818

8. Tam Kỳ ông Đính 0913.733.153



Bắc Trà My ông Cường 0913.704.098
9.

Nam Trà My ông Vũ 0909.958.109

10. Hội An ông Lương 0944.627.777

ông Tân 0902.801.614
11. Núi Thành

ông Chín 0909.303.579

12. Phú Ninh ông Sương 0903.134.727

Phước Sơn

Nam Giang
ông Thiện 0902.359.878

Đông Giang
13.

Tây Giang
chị Tiên 0905.877.791

Phụ lục II
(Đính kèm Kế hoạch số:           /KH-UBND ngày  /   /2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)



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

ĐĂNG KÝ VỀ QUẢNG NAM BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG
VÀ THỰC HIỆN CÁCH LY TẬP TRUNG CÓ THU PHÍ TẠI KHÁCH SẠN

(Dành cho bà con Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng về quê
bằng đường hàng không, cách ly tập trung có thu phí tại khách sạn)

     Kính gửi: 
- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện………….;   
- Hội đồng hương Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tôi tên là:…………………………….……………………………………...............
Số CMT/CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………….................
Ngày tháng năm sinh:……………........................……………………….................
Điện thoại liên hệ:…………………………........................………………...............
Địa chỉ tại TP.HCM: ……………………...................……………………...............
Địa chỉ tại Quảng Nam: ……………………………..............……………...............
Tôi được biết, tỉnh Quảng Nam đã tạo điều kiện đón bà con Quảng Nam đang sinh 
sống, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh và một số tỉnh, thành phố khu vực phía 
Nam về quê. Tôi mong muốn được về Quảng Nam bằng đường hàng không và thực 
hiện cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung có thu phí. Mong UBND/BCĐ phòng, 
chống dịch COVID-19 và Hội đồng hương của tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ 
Chí Minh xem xét.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký trên.
Tôi xin chân thành cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2021

Người đăng ký

Phụ lục III
(Đính kèm Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày         /9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)



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

CAM KẾT 
THỰC HIỆN NGHIÊM CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

Kính gửi: 
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam;
- UBND/BCĐ phòng chống dịch COVID-19 huyện/tx/tp:…………

Tôi tên là:………………………………….Sinh ngày:……….......Giới tính:……
Số điện thoại liên hệ:……………….............................................................……...
Địa chỉ tại thành phố Hồ Chí Minh: ………………………………………………
Địa chỉ nơi lưu trú tại Quảng Nam:……………………………………………......
Khi được UBND/BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam tạo điều 
kiện cho tôi trở về tỉnh Quảng Nam từ thành phố Hồ Chí Minh, tôi xin cam kết 
thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:
1. Có đăng ký gửi Hội đồng hương cấp huyện của tỉnh Quảng Nam tại Thành phố 
Hồ Chí Minh; giấy xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 72 tiếng đồng 
hồ trước khi lên tàu bay.
2. Trong quá trình di chuyển từ thành phố Hồ Chí Mình về tỉnh Quảng Nam
- Thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh.
- Chấp hành hướng dẫn của nhân viên y tế.
3. Tự nguyện, chấp hành các biện pháp cách ly do UBND/BCĐ phòng, chống 
dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam quy định, gồm:
- Thực hiện cách ly tập trung theo quy định.
- Thực hiện nghiêm 5K của Bộ Y tế (khẩu trang - khoảng cách - không tập trung - 
khử khuẩn - khai báo y tế); khai báo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ y tế phường.
Tôi chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu không thực hiện đúng nội dung cam 
kết nêu trên./.                                           

 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng       năm 2021

XÁC NHẬN CỦA HĐH CẤP HUYỆN      
       CỦA TỈNH QUẢNG NAM
 TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

         NGƯỜI CAM KẾT
        (Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục V
(Đính kèm Kế hoạch số:         /KH-UBND ngày        /9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ TỰ NGUYỆN CÁCH LY TẬP TRUNG CÓ THU PHÍ 
TẠI KHÁCH SẠN

(Dành cho bà con Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có nguyện vọng về quê
bằng đường hàng không, cách ly tập trung có thu phí tại khách sạn)

Kính gửi: 
    - UBND/Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Nam;
    - Cơ sở cách ly tập trung có thu phí:.............................................

Tôi tên là: ……………….Giới tính:………….Quốc tịch:……...................…….....
Ngày tháng năm sinh: ……….......………………………………………………….
Số CMND:…………. Ngày cấp: …………………… Nơi cấp: ………....………
Hộ khẩu thường trú: …………………………………………………………...……
Chỗ ở hiện tại: ….....……………………………………………………………...…
Nay tôi làm đơn này được đăng ký cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung thu phí 
.........................................................địa chỉ: ...................................................................
và tự nguyện chi trả chi phí lưu trú trong thời gian cách ly, phí xét nghiệm SARS-
CoV-2, dịch vụ đưa đón và các dịch vụ khác (nếu có).

Trong thời gian cách ly tôi cam kết tuân thủ đúng và đầy đủ các quy định về 
cách ly y tế tại khách sạn, nội quy của khách sạn, hướng dẫn của cơ quan chức năng 
và thanh toán đầy đủ các chi phí lưu trú và các dịch vụ liên quan của khách sạn.

Kính mong UBND/Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng 
Nam xem xét và giải quyết nguyện vọng của tôi.

Trân trọng cảm ơn.
                             Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2021

 Người viết đơn
        (Ký và ghi rõ họ tên)

Phụ lục VII
(Đính kèm Kế hoạch số:          /KH-UBND ngày        /9/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam)



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

ĐĂNG KÝ VỀ QUẢNG NAM BẰNG ĐƯỜNG HÀNG KHÔNG VÀ CÁCH 
LY TẬP TRUNG TẠI CÁC CƠ SỞ CÁCH LY DO NHÀ NƯỚC QUẢN LÝ 

Dành cho bà con Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh có điều kiện khó khăn
(Phụ nữ mang thai sắp sinh, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, người dân đang sinh sống ở 

Quảng Nam đi điều trị bệnh hiểm nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh)

 Kính gửi: 
- UBND/BCĐ cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19;
-  HĐH tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh;
-  HĐH huyện:......................................... của Quảng Nam tại TP.HCM.

Tôi tên là:…………………………….……………………………………...............
Số CMT/CCCD/Hộ chiếu: ……………………………………………….................
Ngày tháng năm sinh:……………........................……………………….................
Điện thoại liên hệ:…………………………........................………………...............
Địa chỉ tại TP.HCM: ……………………...................……………………...............
Địa chỉ tại Quảng Nam: ……………………………..............……………...............
Đối tượng (Chọn và khoanh tròn vào số thứ tự các mục sau):

1. Phụ nữ mang thai sắp sinh
2. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
3. Người dân đang sinh sống tại Quảng Nam đi điều trị bệnh hiểm 

nghèo tại Thành phố Hồ Chí Minh
Tôi được biết, tỉnh Quảng Nam đã tạo điều kiện đón bà con Quảng Nam tại 

Thành phố Hồ Chí Minh có hoàn cảnh khó khăn về quê. Trước tình hình dịch bệnh 
phức tạp tại thành phố Hồ Chí Minh, tôi rất có mong muốn được về quê và thực hiện 
cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung do Nhà nước quản ly. Rất mong UBND/BCĐ 
cấp tỉnh phòng, chống dịch COVID-19, Hội đồng hương của tỉnh Quảng Nam tại 
Thành phố Hồ Chí Minh và Hội đồng hương huyện........................ của tỉnh Quảng 
Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh xét duyệt.

Tôi chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật về nội dung đã đăng ký trên.
Tôi  xin chân thành cảm ơn!

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng       năm 2021

Người đăng ký


