
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:             /UBND-VP Hoài Nhơn, ngày        tháng 6 năm 2021 
  

V/v khẩn cấp thực hiện 

các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 

 

 
Kính gửi: 

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

 

  Thời gian qua, công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã đã 
được các cấp, các ngành, các địa phương chú trọng triển khai, đã giữ vững địa 
bàn, không để phát sinh ca nhiễm Covid-19 qua 3 đợt bùng phát. Tuy nhiên, tại 
đợt bùng phát thứ 4, cùng với những diễn biến mới, phức tạp của dịch, đặc biệt 
là chủng vi rút mới lây lan với tốc độ nhanh; thị xã Đức Phổ trong đó xã Phổ 
Châu, phường Phổ Thạnh (giáp ranh với thị xã Hoài Nhơn) đã xuất hiện nhiều 
ca dương tính với Covid-19, đã áp dụng giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 
số 15/CT-TTg, trong đó có khu vực đã thực hiện theo Chỉ thị 16/CT-TTg của 
Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tại thị xã ta, qua khai báo y tế, sàng lọc, điều 
tra dịch tễ, xét nghiệm, ngày 28/6/2021 ghi nhận 02 trường hợp tại phường Tam 
Quan Bắc và ngày 29/6/2021 ghi nhận 01 trường hợp tại phường Tam Quan 
Nam, có kết quả xét nghiệm RT-PCR dương tính với SARS-CoV-2, đang chờ 
Bộ Y tế công bố.  

 Dự báo trong những ngày tới, tình hình dịch bệnh rất phức tạp, đặc biệt là 
xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ) tiếp giáp với thị xã Hoài 
Nhơn sẽ tiếp tục gia tăng do mầm bệnh đã tồn tại trong cộng đồng lâu ngày 
trước khi được phát hiện. Trước tình hình trên, đòi hỏi từng cấp, từng ngành, 
từng cơ quan, đơn vị, từng địa phương phải rút kinh nghiệm sâu sắc trong công 
tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện, phối hợp thực hiện công tác phòng chống dịch 
Covid-19 thần tốc, hiệu quả, bảo vệ sức khỏe cho Nhân dân. Chủ tịch UBND thị 
xã yêu cầu: 

 1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, 
phường nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc 
cấp bách các văn bản về công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh và thị xã, nhất là Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 
27/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 
29/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện 
pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công điện số 
01/CĐ-UBND ngày 27/6/2021 của Chủ tịch UBND thị xã về tiếp tục tăng cường 
thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị 
xã; Phát huy vai trò và trách nhiệm của người đứng đầu, trong công tác phòng, 



chống dịch Covid-19. Tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ phòng, chống dịch 
Covid-19 tại cộng đồng và tại các cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp…  

2. Yêu cầu UBND các xã, phường (nhất là Tam Quan Bắc và Tam Quan 
Nam) khẩn trương sàng lọc nhanh, tổ chức thực hiện khai báo y tế toàn dân 
hoàn thành chậm nhất đến 17 giờ 00 phút ngày 30/6/2021, nhất là các khâu 
điều tra dịch tễ, truy vết, xét nghiệm. 

Củng cố, kiện toàn Tổ phòng chống Covid-19 cộng đồng, nhất là các hội, 
đoàn thể; vận động người dân thực hiện biện pháp “5K” theo hướng dẫn của Bộ 
Y tế; thực hiện ngay biện pháp cách ly tập trung, cách ly tại nhà; test nhanh, xét 
nghiệm đối với tất cả công dân từ vùng dịch trở về trong vòng 21 ngày; kêu gọi 
người dân hạn chế đi lại trong trường hợp không thật sự cần thiết; huy động toàn 
bộ lực lượng, nhất là Tổ Covid-19 cộng đồng và các hội, đoàn thể ra quân lập 
danh sách, rà soát lộ trình di chuyển của công dân, thực hiện ngay biện pháp 
sàng lọc, đối chiếu tình hình dịch vừa qua để có giải pháp xử lý thần tốc (cách ly 
tại nhà, cách ly tập trung, test nhanh, lấy mẫu); Chỉ đạo việc điều động cán bộ y 
tế học đường, lực lượng dân quân tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-
19 theo đúng thẩm quyền; treo bảng niêm yết công khai danh sách các hộ có 
người cách ly tại nhà và thông báo trên đài truyền thanh để người dân biết, phối 
hợp thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.  

- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 
chống dịch Covid-19 phụ trách từng thôn, khu phố phối hợp Tổ Covid cộng 
đồng điều tra phát phiếu y tế đến từng hộ dân, truy vết, sàng lọc phòng chống 
dịch kịp thời. 

- Triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 506/QĐ-UBND, ngày 
17/02/2020 của UBND huyện Hoài Nhơn (nay là thị xã Hoài Nhơn) về việc ban 
hành Kế hoạch đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 
chủng mới của vi rút Corona (Covid-19) trên địa bàn huyện Hoài Nhơn; Phương 
án số 01/PA-UBND ngày 29/6/2021 của UBND thị xã Hoài Nhơn về tổ chức 
phong tỏa tạm thời một khu vực/thôn/khu phố/xã/phường để phòng, chống dịch 
Covid-19 của UBND thị xã Hoài Nhơn. 

Riêng phường Tam Quan Bắc tiếp tục kiểm soát, hoạt động có hiệu quả 
các chốt kiểm soát dịch Covid-19 tạm thời tại phường Tam Quan Bắc (theo chỉ 
đạo của Chủ tịch UBND thị xã tại Công văn số 1000/UBND-NC ngày 
28/6/2021).  

Yêu cầu UBND phường Tam Quan Nam thành lập và đưa ngay vào hoạt 
động chốt tại khu phố Cửu Lợi Đông, phường Tam Quan Nam. Yêu cầu UBND 
phường Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây, Hoài Hảo và Tam Quan lập chốt ranh 
giới vòng ngoài. Tuyệt đối không cho phép di chuyển ra vào vùng có F0. 

Chủ động, đáp ứng, thực hiện đồng bộ công tác phòng chống dịch Covid-
19 trên địa bàn xã, phường mình quản lý thần tốc, hiệu quả, phấn đấu dập dịch 
trước ngày 16/7/2021. 



3. Giao Phòng Y tế tham mưu UBND thị xã kế hoạch sử dụng hiệu quả 
2.000 test nhanh đã được phân bổ cho thị xã; khẩn trương tiếp nhận thêm 7.000 
test tại Sở Y tế vào ngày 30/6/2021; tham mưu UBND thị xã văn bản đề nghị 
UBND tỉnh, Sở Y tế hỗ trợ trước mắt cho thị xã Hoài Nhơn 30 cán bộ điều tra 
dịch tễ; 20 cán bộ y tế lấy mẫu xét nghiệm nhanh và hỗ trợ 10.000 test nhanh 
nhằm đảm bảo công tác dập dịch; bố trí nhân lực đảm bảo bảo hộ, phun độc, khử 
khuẩn... đảm bảo điều kiện để thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại các 
vùng lõi.  

4. Ban Chỉ huy quân sự thị xã tiếp tục theo dõi, giám sát, vận hành đảm 
bảo khu cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng Bình Định (cơ sở 2). Đề xuất Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh cử lực lượng hóa học phun thuốc khử khuẩn, sát trùng tại 
phường Tam Quan Bắc và phường Tam Quan Nam. 

5. Giao Phòng Quản lý đô thị tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở 
Giao thông vận tải: Chỉ đạo tăng cường kiểm tra, kiểm soát tất cả các phương 
tiện vận tải đường bộ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19; nhất là tất cả lái xe, phụ xe, người giao, nhận hàng… 
của các xe chở khách, xe vận chuyển hàng hóa từ các tỉnh, thành có dịch, các 
khu vực/vùng/điểm dịch đang thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg 
hoặc Chỉ thị số 16/CT-TTg, nếu vào địa bàn thị xã giao, nhận hàng, trả khách 
đều phải khai báo y tế và có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-
CoV-2 (trong vòng 3 ngày kể từ ngày đến/về tỉnh). Tuyệt đối không cho lái xe 
và người có liên quan trên xe vào thị xã giao hàng khi chưa xét nghiệm. 

Tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách (bao gồm: tuyến cố 
định, xe buýt, xe du lịch, xe hợp đồng, xe taxi) từ các địa phương trong tỉnh đến 
thị xã Hoài Nhơn và ngược lại; trừ các trường hợp phương tiện được điều động 
làm nhiệm vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ khác được sự cho phép của cơ 
quan chức năng. Bố trí phương tiện thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt tại 
các khu phố Tân Thành, Tân Thành 1, Tân Thành 2 (phường Tam Quan Bắc) và 
khu phố Cửu Lợi Đông (phường Tam Quan Nam). 

6. Giao Công an thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, phòng chống tội 
phạm, phòng chống xuất nhập cảnh trái phép; tăng cường lực lượng hỗ trợ cho 
các chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các khu cách ly tập 
trung trên địa bàn thị xã; phối hợp, hỗ trợ ngành y tế trong việc điều tra truy vết, 
cách ly. 

7. Giao Phòng Kinh tế tăng cường kiểm tra, theo dõi diễn biến thị trường, 
giá cả các mặt hàng thiết yếu; đánh giá nhu cầu các mặt hàng, nhất là các mặt 
hàng thực phẩm thiết yếu… để chủ động có phương án hoặc đề xuất UBND thị 
xã các biện pháp đảm bảo cung ứng đủ nguồn hàng, bình ổn giá, đáp ứng nhu 
cầu phục vụ sản xuất và đời sống của Nhân dân thị xã, không để xảy ra tình 
trạng thiếu hàng, sốt giá. 

Thông báo cho các doanh nghiệp hoạt động vận chuyển giao nhận hàng 
hóa, xuất nhập khẩu thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 



COVID-19; đối với lái xe và người có liên quan trên xe khi vào thị xã giao, nhận 
hàng hóa phải có giấy chứng nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trong 
vòng 3 ngày kể từ ngày đến/về thị xã). Tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các nhà 
máy, xí nghiệp, các doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp có sử dụng nhiều 
công nhân lao động trong việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19; kiểm tra phương án bố trí sản xuất; rà soát người lao động từ các 
tỉnh có dịch đến Hoài Nhơn làm việc để thực hiện phương án đảm bảo an toàn 
phòng, chống dịch. 

8. Đội Quản lý thị trường số 1 triển khai các kế hoạch kiểm tra, giám sát 
thị trường; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về 
giá, các hành vi đầu cơ, găm hàng và lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính; 
kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo 
an toàn thực phẩm, an toàn dịch bệnh; chú trọng các mặt hàng thiết yếu như 
lương thực, thực phẩm, trang thiết bị y tế, các sản phẩm phòng chống dịch 
Covid-19… 

9. Giao Ban Quản lý cảng cá Tam Quan, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam 
và UBND phường Tam Quan Bắc tăng cường công tác quản lý khu vực biên 
giới biển, đặc biệt là khu vực âu thuyền, khu vực giáp ranh giữa các địa phương 
tuyến biển của thị xã Hoài Nhơn và thị xã Đức Phổ. Chủ động cử cán bộ, chiến 
sỹ tham gia các lực lượng phòng chống dịch tại các xã ven biển. Tăng cường 
tuyên truyền, vận động ngư dân, chủ tàu chấp hành các quy định về phòng 
chống dịch Covid-19, đặc biệt là không sử dụng lao động thuộc các địa bàn có 
dịch của thị xã Đức Phổ. 

10. Trung tâm Y tế thành lập lực lượng tổng hợp, báo cáo nhanh kết quả 
thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 gửi Văn phòng HĐND và 
UBND thị xã tổng hợp, báo cáo UBND thị xã, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 
Covid-19 thị xã. 

11. Phòng Văn hóa – Thông tin triển khai ứng dụng công nghệ thông tin 
trong việc khai báo y tế, điều tra, truy vết; lập bản đồ điện tử về tình hình dịch 
bệnh COVID-19 của thị xã để người dân dễ dàng nắm bắt, tìm kiếm các thông 
tin liên quan đến diễn biến dịch bệnh xung quanh nơi mình đang sống; xử phạt 
nghiêm các đối tượng đưa tin sai sự thật trên mạng xã hội. 

12. Phòng  Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra, rà soát đưa người 
ăn xin, người lang thang, cơ nhỡ về các trung tâm bảo trợ xã hội; xây dựng 
phương án hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 theo quy định 
của Chính phủ; chủ trì, phối hợp với Phòng Tài chính đề xuất thêm gói hỗ trợ 
của thị xã cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 

13. Trung tâm Văn hóa – Thông tin  và Thể thao tích cực tuyên truyền, 
phản ánh kịp thời, trung thực về tình hình dịch bệnh, công tác phòng, chống dịch 
bệnh của thị xã; kịp thời đưa tin về các tấm gương người tốt, việc tốt, đồng thời 
phản ánh những hành vi vi phạm, bất cập, vướng mắc trong công tác phòng, 
chống dịch trên địa bàn thị xã. 



14. Đề nghị UBMTTQVN, các hội, đoàn thể thị xã tăng cường bám sát cơ 
sở, tuyên truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân bình tĩnh nhưng 
không chủ quan, lơ là và nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh, 
tự giác tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch. 

- Phát động phong trào "Chung tay phòng, chống dịch bệnh COVID-19"; 
nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. 
Vận động các tổ chức thành viên hỗ trợ lực lượng tham gia phòng, chống dịch 
bệnh với các cấp, các ngành trong thị xã.  

15. Đề nghị Nhân dân trong thị xã thực hiện nghiêm yêu cầu 5K; cùng 
chia sẻ, đoàn kết, đồng lòng, tham gia với chính quyền các cấp trong công tác 
phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của bản thân và cộng đồng.  

Yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương tổ chức 
triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Thị ủy (b/c); 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- Lãnh đạo + CV Văn phòng; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Trương 
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