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BÁO CÁO NHANH 

Tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn 

(Cập nhật lúc 17h00, ngày 12/7/2021) 

  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

tỉnh, Thị ủy Hoài Nhơn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 báo cáo nhanh công 

tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn thị xã, cụ thể như sau: 

I. Tình hình dịch bệnh đến 11h00 ngày 12/7/2021 

Tổng số ca mắc Covid-19: 18 người (Tam Quan Bắc 02 người, Tam Quan 

Nam 01 người, Tam Quan 02 người, Bồng Sơn 08 người, Hoài Châu 01 người, 

Hoài Hương 04 người), đang điều trị tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của 

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 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Công điện 

số 10/CĐ-UBND ngày 07/72021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.  

- Chỉ đạo thành viên BCĐ thị xã, các Tổ công tác, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan; Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, phường 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 nghiêm các biện 

pháp phòng chống dịch 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 ...  

- Ban hành Công văn số 1120/UBND-VX ngày 12/7/2021 yêu cầu: Chủ các 

Nhà thuốc, Quầy thuốc tư nhân trên địa bàn thị xã không được bán thuốc cho các 

trường hợp tự ý đi mua khi có các triệu chứng sốt, ho, đau họng, cảm cúm…; hướng 

dẫn người bệnh và thông báo ngay cho Trạm Y tế xã, phường nơi cư trú biết để thực 

hiện xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2; đồng thời, được tư vấn, 

hướng dẫn chăm sóc sức khỏe ban đầu. UBND các xã phường chỉ đạo cơ quan 

chuyên môn hướng dẫn các Nhà thuốc, Quầy thuốc tư nhân trên địa bàn quản lý, có 

cam kết thực hiện. 
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2. Kết quả: 

2.1. Truy vết: Trong ngày, đã truy vết 09 F1, 53 F2 (lũy kế 759 F1; 3.316 F2). 

2.2. Cách ly: 

- Tập trung: 255 người. 

+ Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung thị xã Hoài Nhơn là 166 người (Tại khu cách 

ly Trường cao đẳng Bình Định (cơ sở 2) 79 và Hoài Sơn 71, TT GDNN-GDTX 16). Hiện 

nay, đã hoàn thành cách ly 18 người (Trường cao đẳng Bình Định (cơ sở 2) 16 và Hoài 

Sơn 2). 

+ Cách ly tại tỉnh 68 người. 

+ Tại các cơ sở y tế 21 người. 

- Tại nhà, nơi cư trú: 3.820 người (504 F1, 3.316 F2). Hiện đã hoàn thành 

cách ly 47 F1 (Tam Quan Bắc 38, Hoài Đức 01, Hoài Thanh Tây 04, Tam Quan 

04), 1.634 F2 (Tam Quan 367, Hoài Thanh Tây 94, Hoài Thanh 205, Hoài Mỹ 34, 

Hoài Đức 62, Hoài Xuân 30, Tam Quan Nam 145, Hoài Hương 54, Tam Quan Bắc 

212, Hoài Sơn 384, Hoài Hải 47); các xã, phường còn lại đang tiếp tục rà soát. 

2.3. Khai báo y tế:  

- Khai báo y tế toàn dân: 185.732 người, chiếm 97% dân số. 

- Tại Trạm Y tế xã, phường: lũy kế 41.880 người. 

- Hành khách được kiểm tra y tế tại các chốt trong ngày 653, lũy kế 11.712 

người (Hoài Nhơn 2.763 người); nhà xe cam kết 18.906 người; hành khách quét mã 

QR-CODE 6.519 người. 

2.4. Thực hiện xét nghiệm PCR, test nhanh:  

- Xét nghiệm PCR: Lũy kế từ ngày 07/11/2021 đến nay: 2.054 người. 

- Test nhanh: Trong ngày 2.408 lượt người, lũy kế 48.128, cụ thể: 

+ Tổng số lượng lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV2 tại các xã, phường và các 

điểm nguy cơ: 25.878 người. Cụ thể các xã, phường: Hoài Đức 444, Bồng Sơn 

4.276, Hoài Tân 449, Hoài Xuân 712, Hoài Thanh Tây 1.232, Hoài Thanh 1.040, 

Hoài Hảo 728, Hoài Phú 574, Hoài Châu 1.251, Hoài Châu Bắc 254, Hoài Sơn 142, 

Tam Quan 1.362, Tam Quan Bắc 4.724, Tam Quan Nam 1.568, Hoài Hương 5.086, 

Hoài Hải 438, Hoài Mỹ 630, Trường THPT Nguyễn Trân 46, các cơ quan 91, các 

khoa phòng của Trung tâm Y tế 331. 

+ Các khu chợ 1.837 (Chợ Cát – Hoài Hảo (215), chợ Đàng – Hoài Châu Bắc 

(157), chợ Hoài Sơn (170), chợ Tam Quan (110), chợ Hoài Hải (398), Chợ Trường 

Xuân, Tam Quan Bắc (337)...  

+ Tại các cụm công nghiệp: Đã tổ chức test nhanh Covid-19 cho 4.576/8.100 

công nhân, đạt 56,4%, trong đó: Công ty CP May Tam Quan 2.110, Công ty CP May 

An Phát 920, Công ty Thiên Phát 1.020, Công ty CP XNK Lâm sản Hoài Nhơn 183, 

Công ty May Vinatex Bồng Sơn 240, Công ty Nhân hòa 220. 
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+ 4.769  tài xế xe đi qua chốt kiểm tra Covid - 19 phía Bắc thị xã có nguy cơ. 

+ Trong ngày 12/7/2021, Test nhanh tại 08 điểm 1.463 lượt người, lũy kế 

11.068. Trong đó: Tại Trạm Y tế Hoài Thanh Tây 309 (âm tính), lũy kế 5.078; tại 

Trung Tâm dịch vụ nông nghiệp 320 (âm tính), lũy kế 4.364; tại Nhà Văn hóa thôn 

Thành Sơn Tây, xã Hoài Châu 86, lũy kế 221 (âm tính); tại Trạm kiểm soát biên 

phòng Tam Quan, phường Tam Quan Bắc 202, lũy kế 348 (âm tính); tại Nhà Văn hóa 

khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh 143, lũy kế 296 (âm tính); tại Nhà Văn 

hóa thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ 96, lũy kế 234 (âm tính); tại Nhà Văn hóa khu 

phố Bình Chương, phường Hoài Đức 120, lũy kế 210 (âm tính); tại Trường trung 

học cơ sở Tam Quan, phường Tam Quan 187, lũy kế 317 (âm tính). 

2.5. Xử lý hóa chất tiêu độc khử trùng: Trong đêm 11/7 và ngày 12/7/2021: 

Phun hóa chất tại khu phố 4, Tam Quan và các xã, phường có ca nhiễm Covid-19, 

nhất là phun triệt để tại vùng lõi, các chợ, khu đông dân cư....(3 lần/tuần). 

2.6. Số lượng lao động, người thân của các gia đình ở Hoài Nhơn làm việc 

tại TP HCM và các tỉnh vùng dịch (rà soát thống kê đến ngày 12/7/2021): 18.174 

người, trong đó ở TP HCM 13.071 người. 

Trong ngày (tính đến 16h), đã về tại địa phương 11 người, trong đó (TP HCM 

09), lũy kế từ ngày 10/7/2021 đến nay: 57 người (trong đó TPHCM 37 người). Cụ 

thể: Hoài Châu Bắc 02, Tam Quan 05, Hoài Thanh Tây 05, Hoài Thanh 09, Hoài Mỹ 

01, Hoài Đức 02, Hoài Xuân 01, Hoài Hảo 10, Hoài Tân 05, Tam Quan Nam 03, 

Tam Quan Bắc 03, Hoài Hương 04, Hoài Sơn 03, Bồng Sơn 04.  

2.7. Số Tổ covid-19 cộng đồng (đến ngày 12/7/2021): Kiện toàn 1.090 

tổ/2.915 thành viên phụ trách 60.358 hộ gia đình (bình quân 55 hộ/ Tổ Covid-19 

cộng đồng). 

2.8. Thị xã Hoài Nhơn đã nhận hỗ trợ từ các tổ chức, cá nhân ủng hộ phòng, 

chống dịch Covid-19: 2.532.946.000 đồng và các nhu yếu phẩm cần thiết. Đến nay, 

đã chi mua trang thiết bị y tế 1.423.000.000 đồng; hỗ trợ cho 1.224 hộ nghèo, cận 

nghèo trong thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo tinh thần 

Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (mức hỗ trợ 

500.000 đồng/ hộ), số tiền 612.000.000 đồng. 

  III. Các biện pháp dập dịch 

- Yêu cầu UBND các xã, phường:  

+ Tiếp tục thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối 

tượng"; tiếp tục tuyên truyền, thông tin qua đài truyền thanh, loa lưu động, kêu gọi 

người dân, nhất là người về từ vùng dịch phải khai báo y tế và thực hiện biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định; rà soát toàn bộ các gia đình có người thân đang sinh 

sống, học tập, làm việc tại các tỉnh/vùng dịch, đặc biệt là tại thị xã Đức Phổ (tỉnh 

Quảng Ngãi) và vùng tâm dịch của TP Hồ Chí Minh; thống kê, nắm chắc danh sách 

những người đã và sẽ về địa phương lưu trú để tập trung theo dõi, phối hợp thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 
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+ Nâng cao hiệu lực quản lý, theo dõi, giám sát nghiêm ngặt các đối tượng 

nguy cơ cao F1, F2 đang cách ly y tế tại nhà; Khẩn trương truy vết triệt để, không 

để sót, lọt các đối tượng F2, F3 có liên quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2, 

nhằm chủ động sàng lọc, truy vết nhanh, quản lý chặt chẽ hơn, xử lý thần tốc hơn các 

đối tượng khi F1 trở thành F0 hoặc F2 thành F0, F2 thành F1, F3 thành F2. Tăng 

cường vận động Nhân dân tích cực thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-

2 tại các điểm, khu vực test nhanh theo nhu cầu, tự nguyện trả phí. Tiếp tục củng cố, 

kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các chốt kiểm tra y tế; Tổ phòng, chống 

Covid-19 cộng đồng. Quyết liệt và hiệu quả hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát thực 

hiện đúng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg, Chỉ thị số 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ.  

- Đề nghị Công an thị xã tiếp tục tăng cường các Tổ kiểm tra lưu thông dọc 

tuyến Quốc lộ 1A nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các xe khách, xe tải 

đường dài dừng, đậu đỗ dọc tuyến không đảm bảo các quy định phòng chống dịch 

dọc tuyến, có nguy cơ xâm nhập vào địa bàn thị xã. Rà soát, kiểm điểm trách nhiệm 

đối với Trưởng chốt kiểm soát (tại chốt đèo Bình Đê hoặc đèo Vĩnh Tuy) đã để ông 

C.V.L (khu phố 4, Tam Quan) qua chốt kiểm soát, đến nhà ông Võ. T (xã Phổ 

Châu, Đức Phổ) dẫn đến lây lan dịch bệnh; khẩn trương điều tra, kịp thời xử lý các 

đối tượng ở phường Hoài Đức giấu người trong cốp xe, trốn tránh chốt kiểm soát để 

đưa người vào địa bàn Khu phố 1, phường Bồng Sơn … xử lý nghiêm minh nhằm 

răn đe, giáo dục, không để Nhân dân hoang mang trong điều kiện thực hiện giãn 

cách xã hội. 

  Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; Ban Chỉ đạo thị xã báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- Thường trực Thị uỷ (để b/c); 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 thị xã; 

- Lưu: VT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Trần Hữu Thảo 
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