
ỦY BAN NHÂN DÂN       
TỈNH QUẢNG NAM

 Số:         /UBND-KGVX

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

   Quảng Nam, ngày      tháng      năm 2021

  V/v giải quyết đề nghị của Công ty
TNHH TM &DV Phương Nam Thành

    Kính gửi:  
                   - UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, 
                     Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá,                     
                     Ninh Bình, Nam Định, Hà Nam, Hà Nội.
                   - Công an tỉnh Quảng Nam;
                   - UBND thành phố Tam Kỳ;   
                   - Công ty TNHH TM &DV Phương Nam Thành.

 Qua xem xét đề nghị của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương 
Nam Thành ngày 31/8/2021 về việc tạo điều kiện cho phép đón lãnh đạo công ty 
bằng xe ô tô từ Thành phố Hà Nội về Quảng Nam; UBND tỉnh có ý kiến như sau:

 1. Thống nhất cho phép Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Phương 
Nam Thành (địa chỉ tại số 104 đường Nguyễn Thái Học, thành phố Tam Kỳ, 
tỉnh Quảng Nam) được sử dụng xe ô tô mang BKS 43A-40494 đi từ tỉnh Quảng 
Nam đến Thành phố Hà Nội để đón lãnh đạo Công ty và người nhà (đi Hà Nội 
chữa bệnh cho 02 trẻ sơ sinh từ ngày 12/7/2021 đến nay), cụ thể:  

- Người được đón và lái xe: 
+ Ông Huỳnh Phương Nam, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và 

Dịch vụ Phương Nam Thành (CMND số 205317050 cấp ngày 19/10/2018, địa 
chỉ thường trú tại số 104 đường Nguyễn Thái Học, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 
Quảng Nam) và Lái xe Ung Viết Tuấn, CMND số 2061101515; về Tam Kỳ 
cách ly tập trung theo quy định. 

+ Bà Dương Thị Tố Trinh, CMND số 205831479 cấp ngày 12/3/2011 
cùng 02 trẻ sơ sinh; về Tam Kỳ cách ly tại nhà.

- Thời gian tổ chức đưa, đón: trong tháng 9/2021. 
- Địa điểm xuất phát: số 104 đường Nguyễn Thái Học, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 
- Nơi đón: ngõ Hàm Long 2, Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Thành 

phố Hà Nội.
- Lộ trình di chuyển qua các tỉnh, thành phố: Quảng Nam, Đà Nẵng, 

Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh 
Bình, Nam Định, Hà Nam, Hà Nội. 
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- Phương tiện di chuyển: Xe ô tô biển kiểm soát: BKS 43A- 40494.

          2. Kính đề nghị UBND các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, 
Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hoá, Ninh Bình, Nam Định, 
Hà Nam, Hà Nội chỉ đạo các đơn vị chức năng tạo điều kiện cho phương tiện   
và lái xe được qua Chốt kiểm soát phòng, chống dịch trên địa bàn.  
          3. Các Ông (Bà) nêu trên phải chuẩn bị các giấy tờ, thủ tục, thực hiện 
nghiêm yêu cầu 5K, khai báo y tế, xuất trình giấy báo kết quả xét nghiệm âm 
tình SARS-CoV-2 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời gian 03 ngày, tuân 
thủ nguyên tắc “2 điểm, 1 tuyến”; chuẩn bị đầy đủ lương thực, nước uống, các 
đồ dùng cần thiết… để sử dụng trong suốt thời gian đi và về, không dừng, đỗ 
dọc đường trừ trường hợp đổ xăng, giải quyết nhu cầu vệ sinh cá nhân; cam kết 
thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của cấp 
có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh 
trong cộng đồng.

   4. UBND thành phố Tam Kỳ chỉ đạo các ngành chức năng và UBND 
phường An Mỹ kiểm tra, hướng dẫn, giám sát các trường hợp nêu trên trong việc 
thực hiện cách ly tập trung/cách ly tại nhà theo quy định và chấp hành nghiêm 
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Chốt kiểm soát dịch bệnh
 Covid-19 trên địa bàn tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT,  KGVX (Châu)

TL. CHỦ TỊCH
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

[daky]
Võ Văn Viên
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