
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2021 
  

V/v siết chặt công tác kiểm tra, 

giám sát người dân từ TP. Hồ Chí 

Minh và tỉnh/vùng dịch về lưu trú 

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn 

 

 
 

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

- Thành viên BCĐ thị xã phòng chống dịch COVID-19. 

 

Hiện nay, người dân ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch đã đến/về 

Hoài Nhơn lưu trú hơn 1.200 người (riêng ngày 22/7/2021 đã về Hoài Nhơn 302 

người); nhận định các ngày tới đây đang và sẽ tiếp tục về Hoài Nhơn lưu trú 

ngày càng nhiều. Tuy nhiên, kỷ luật, kỷ cương trong chấp hành các biện pháp 

phòng, chống dịch của một số xã, phường có biểu hiện chủ quan, lơ là, mất cảnh 

giác, không siết chặt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý, các đối tượng này 

đang cách ly y tế tại nhà nhưng vẫn tự ý ra ngoài, đến các chợ với số lượng khá 

đông và tiếp xúc với nhiều người… Đây là nguồn lây dịch bệnh có nguy cơ rất 

cao sẽ tạo thành ổ dịch mới trên địa bàn thị xã nếu cán bộ, đảng viên và Nhân 

dân chủ quan, mất cảnh giác, lơ là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

Để thực hiện nghiêm ngặt, siết chặt công tác kiểm tra, giám sát, quản lý 

đối tượng người từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch về Hoài 

Nhơn, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý, theo dõi, giám sát nghiêm ngặt 

người từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch đến/về địa phương lưu trú đang 

cách ly y tế tại nhà. Trong hộ gia đình có người là F1, F2 đang cách ly y tế tại 

nhà, yêu cầu bắt buộc phải có quyết định cách ly y tế tại nhà đối với các thành 

viên còn lại đang chung sống trong cùng một nhà mà không đảm bảo tiêu chuẩn, 

điều kiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Tăng cường hơn nữa, siết chặt hơn nữa, sử dụng nhiều phương pháp quản 

lý đa chiều (sử dụng công nghệ, ứng dụng mạng xã hội zalo, facebook …) cùng 

với các lực lượng, đảng viên đã giao phụ trách từng hộ, nhóm hộ gia đình, cần 

nắm chắc số điện thoại để vận động và yêu cầu người dân ở liền kề nhà có người 

cách ly theo dõi thông tin, báo cáo đến Ban chỉ đạo xã, phường việc người đang 

cách ly y tế tại nhà di chuyển ra ngoài, không chấp hành biện pháp cách ly; nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, theo dõi, giám sát nghiêm ngặt các đối tượng nguy 

cơ cao đang cách ly y tế tại nhà, đặc biệt là đối với người về từ TP. Hồ Chí Minh 
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và các tỉnh/vùng dịch. Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý nghiêm 

khắc hành vi vi phạm cách ly tại nhà; gửi ngay hồ sơ vi phạm đến Công an thị 

xã để xem xét, truy tố trách nhiệm hình sự đúng quy định pháp luật. 

2. Chỉ đạo BQL chợ truyền thống trên địa bàn xã, phường thành lập Tổ 

kiểm soát các lối ra vào chợ, phải thực hiện đúng quy định “5K”, cử người đo 

thân nhiệt, giãn khoảng cách 2m, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tập trung 

đông người trong chợ. Tuyệt đối không bán hàng ăn uống tại chợ. Ban Chỉ đạo 

các xã, phường từ hôm nay (ngày 23/7/2021) tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử 

lý nghiêm khắc đối tượng đang thực hiện cách ly tại nhà mà đi ra ngoài, đi chợ; 

nghiêm cấm tuyệt đối và lập hồ sơ vi phạm, hồ sơ truy tố theo đúng quy định 

pháp luật. BQL chợ bố trí luân phiên tiểu thương đi chợ; yêu cầu tiểu thương có 

giấy chứng nhận xét nghiệm test nhanh/PCR âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu 

lực, đặc biệt là các ngành hàng có nguy cơ cao như thực phẩm, thuỷ sản… Định 

kỳ phun thuốc tiêu độc khử trùng 2 lần/tuần; phải ghi chép nhật ký cụ thể, rõ 

ràng. Nếu chợ nào không đáp ứng đủ các điều kiện phòng chống dịch, thì tạm 

dừng hoạt động chợ. 

3. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao trách nhiệm, vai trò của 

người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành thực hiện 

nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Nghiêm túc rút kinh 

nghiệm sâu sắc và chấn chỉnh ngay biểu hiện chủ quan, lơ là, buông lỏng trong 

công tác phòng, chống dịch. Nếu nơi nào lơ là, thiếu trách nhiệm để nguồn bệnh 

xâm nhập, lây lan trong cộng đồng thành ổ dịch, thì sẽ xử lý kỷ luật nghiêm 

khắc người đứng đầu địa phương, đơn vị đó theo quy định pháp luật. 

Hiện tại, đây là nhóm nguy cơ rất cao, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, 

phường nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã;  

- UBND thị xã; 

- Tổ công tác Thị ủy; 

- Công an thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Trương 
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