
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH  QUẢNG  NAM

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

Số:           /QĐ-UBND            Quảng Nam, ngày         tháng         năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc tạm dừng đón người dân Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh

và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về quê

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 
bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương ngày 22/11/2019;

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 Quyết định số 98/QĐ-BCĐ ngày 18/7/2021 của Ban Chỉ đạo cấp 
tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 về 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;

Căn cứ Thông báo số 224-TB/TU ngày 18/8/2021 của Tỉnh ủy về kết luận 
của đồng chí Phan Việt Cường - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư 
Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại phiên họp ngày 17/8/2021 về công tác phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới;

Theo đề nghị của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế.
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Tạm dừng đón người dân Quảng Nam từ Thành phố Hồ Chí Minh 
và một số tỉnh, thành phố khu vực phía Nam về quê theo Quyết định số 98/QĐ-
BCĐ ngày 18/7/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19.

1. Lý do: (1) Căn cứ tình hình thực tế dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn, 
UBND tỉnh sẽ xây dựng kế hoạch, làm việc, thống nhất với UBND Thành phố Hồ 
Chí Minh để tiếp tục đón bà con vào thời gian thích hợp nhất; (2) hiện nay, trên địa 
bàn Quảng Nam đang xuất hiện một số ổ dịch mới với nhiều ca dương tính trong 
cộng đồng, tỉnh đang tập trung mọi lực lượng để dập dịch Covid-19; (3) các khu 
cách ly tập trung đang trưng dụng là các trường học cần phải bàn giao, khử khuẩn 
chuẩn bị cho khai giảng năm học mới; (4) tiến hành sắp xếp, củng cố các cơ sở 
cách ly tập trung, cơ sở điều trị trong bối cảnh các ca dương tính với SARS-CoV-2 
ngày càng gia tăng, nhất là ca bệnh nặng trong khi cơ sở vật chất, nhân lực y tế của 
tỉnh còn hạn chế. 



2. Thời gian áp dụng: ngày 20/8/2021 đến khi có thông báo mới.

Điều 2. Các Sở, Ban, ngành liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố; 
Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh thông báo rộng rãi 
chủ trương, thời gian tạm dừng nêu tại Điều 1, Quyết định này để bà con biết, phối 
hợp thực hiện.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành; Chủ 
tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn; 
Hội đồng hương tỉnh Quảng Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh và các cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, cá nhân liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:                                                                       
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (b/c); 
- BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19; 
- UBND/BCĐ PCD Covid-19 TP HCM;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- UBMTTQVN tỉnh;
- Hội đồng hương cấp huyện
của tỉnh Quảng Nam tại TP HCM;
- Báo Quảng Nam, Đài PTTH Quảng Nam;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 
- Ban Thường vụ Huyện, Thị, Thành ủy; 
- CPVP;
- Lưu: VT, KGVX (Hậu).

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

[daky]
 

Trần Văn Tân

              


		2021-08-19T15:48:21+0700
	Quảng Nam


		2021-08-19T15:49:53+0700
	Quảng Nam


		2021-08-19T15:49:56+0700
	Quảng Nam


		2021-08-19T15:49:57+0700
	Quảng Nam


		2021-08-19T15:49:58+0700
	Quảng Nam




