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TỜ TRÌNH 

Về việc xin chủ trương thực hiện biện pháp giãn cách xã hội 

trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn  

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn 

 

Thực hiện Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Định về việc giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn 

theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ.  

Kể từ 00h00 ngày 04/7/2021, thị xã Hoài Nhơn đã thực hiện giãn cách xã 

hội 15 ngày theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ đối với các phường: Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, 

Hoài Hảo và Bồng Sơn; thực hiện giãn cách xã hội ít nhất 15 ngày theo tinh thần 

Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các 

phường, xã còn lại của thị xã Hoài Nhơn. 

Trên cơ sở sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị thị xã, các xã, phường 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của 

Trung ương, tỉnh và thị xã; các văn bản và ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND 

thị xã - Trưởng ban BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại Hội nghị trực 

tuyến hàng ngày; nâng cao tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu 

trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương 

trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình 

hình mới; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, xử phạt; yêu cầu người 

dân và các doanh nghiệp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

theo quy định.  

Đến ngày 13/7/2021, công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn 

thị xã đạt được một số kết quả, cụ thể như sau: Trên toàn thị xã, bình quân đã 

test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 23% dân số (khoảng 48.000 dân) 

kết quả âm tính; các khu vực có nguy cơ cao đã được tầm soát, sàng lọc như: 

khu vực có F0, chợ, tài xế lái xe, thợ hồ, tạp hóa…; gần 60% công nhân, người 

lao động trong và ngoài cụm công nghiệp được test nhanh kháng nguyên SARS-

CoV-2 kết quả âm tính; hiện đang tiếp tục tầm soát, sàng lọc tại 9 điểm test 

nhanh tự nguyện theo nhu cầu, bình quân 1.700 người/ngày; 15 ngày qua chưa 

ghi nhận ca mắc cộng đồng tại phường Tam Quan Bắc; 14 ngày qua chưa ghi 

nhận ca mắc cộng đồng tại phường Tam Quan Nam; 11 ngày qua chưa ghi nhận 
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ca mắc cộng đồng tại phường Bồng Sơn và 09 ngày qua chưa ghi nhận ca mắc 

cộng đồng tại phường Hoài Hương…; một số xã, phường như: Tam Quan Bắc, 

Tam Quan Nam, Hoài Hảo từ thực tiễn địa phương đã đề nghị giảm mức độ thực 

hiện biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn. 

Từ kết quả nêu trên, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã 

kính đề nghị UBND thị xã Hoài Nhơn xem xét, thống nhất kính trình Ban 

Thường vụ Thị ủy cho chủ trương thực hiện như sau: Từ 00 giờ 00 ngày 

14/7/2021, thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với phường Bồng Sơn và Hoài Hương; 

đối với 15 xã, phường còn lại thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị 

số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Dự kiến kế hoạch 

phấn đấu đến 00 giờ 00 ngày 20/7/2021, thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 

19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các phường Bồng 

Sơn, Hoài Hương, Hoài Hảo, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Tam Quan; 11 

xã, phường còn lại thực hiện trở lại bình thường. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã kính trình UBND thị xã 

Hoài Nhơn xem xét, thống nhất./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thành viên BCĐ thị xã; 

- Lưu: BCĐ. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Trần Hữu Thảo 
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