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Số:          /BC-BCĐ        Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

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 09/7/2021) 

  

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 17h00 ngày 09/7/2021 

Tổng số ca mắc Covid-19: 17 người (Tam Quan Bắc 02 người, Tam Quan 

Nam 01 người, Tam Quan 02 người, Bồng Sơn 07, Hoài Châu 01, Hoài Hương 04), 

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; 

Công văn số 4052/UBND-VX ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh Bình Định.  

Ban hành Công văn 1106/UBND-TH ngày 09/7/2021: Chỉ đạo Phòng Kinh tế 

phối hợp phòng Y tế tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện phòng, 

chống dịch COVID-19 ở các doanh nghiệp; cơ sở sản xuất, kinh doanh theo quy 

định. Đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh triển khai thực hiện 

nghiêm túc Công văn số 4352/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc hướng 

dẫn cách ly, xét nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp.  

Ban hành Công văn 1107/UBND-TH ngày 09/7/2021: Yêu cầu UBND các xã, 

phường kiểm tra, rà soát và thống kê đầy đủ danh sách các đối tượng đang là tài xế 

của các loại phương tiện vận tải: xe đường dài, xe khách, xe tải, xe taxi và xe dịch 

vụ trên địa bàn do địa phương quản lý để tổ chức tiêm phòng vắc xin Covid-19. 

Ban hành Công văn số 82/BCĐ-TH ngày 09/7/2021: Đề nghị chủ doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc cấp 

bản cảm kết cho từng công nhân, người lao động; khẩn trương rà soát các bản cam 

kết đã cấp, kịp thời báo cáo các trường hợp kê khai, sử dụng không đúng để xử lý 

theo quy định của pháp luật. Yêu cầu UBND các xã, phường tăng cường công tác 
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chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ người và phương tiện qua chốt kiểm dịch y tế; thường 

xuyên cập nhật danh sách công nhân, người lao động ở địa phương tại các chốt để 

đối chiếu, kiểm tra.  

2. Kết quả: 

2.1. Truy vết: Trong ngày đã truy vết 3 F1, lũy kế 735 F1; 17 F2, lũy kế 3.211 F2.  

2.2. Cách ly: 

- Tập trung: 262 người. 

+ Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung thị xã Hoài Nhơn là 173 người (Tại khu cách 

ly Trường cao đẳng Bình Định (cơ sở 2) 85 và Hoài Sơn 72, TT GDNN-GDTX 16).  

+ Cách ly tại tỉnh 68 người. 

+ Tại các cơ sở y tế 21 người. 

- Tại nhà, nơi cư trú: 3.684 người (473 người F1, 3.211 F2). 

2.3. Khai báo y tế:  

- Tại Trạm Y tế xã, phường: Trong ngày 09/7/2021: 185 người, lũy kế 41.880 người. 

- Hành khách được kiểm tra y tế tại các chốt trong ngày 230, lũy kế 10.504 

người (Hoài Nhơn 2.513 người); nhà xe cam kết 17.537 người; hành khách quét mã 

QR-CODE 6.024 người. 

2.4. Thực hiện xét nghiệm PCR, test nhanh:  

- Xét nghiệm PCR: Trong ngày 09/7/2021 đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR 

cho 56 người, lũy kế từ ngày 07-09/7/2021: 1.542 người. 

- Test nhanh: Trong ngày 2.183 trường hợp, lũy kế 40.909, cụ thể: 

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

điểm nguy cơ: 25.547 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 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 4.233/8.100 

công nhân, đạt 50,3%, 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. 

+ 4.069  tài xế xe đi qua chốt kiểm tra Covid - 19 phía Bắc thị xã có nguy cơ. 

+ Test nhanh tại điểm Trạm Y tế Hoài Thanh Tây: 2.630; tại Trung Tâm dịch 

vụ nông nghiệp: 2.593. 
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2.5. Xử lý hóa chất tiêu độc khử trùng: Trong ngày 09/7/2021: Phun hóa 

chất tại các xã, phường có ca nhiễm Covid-19, nhất là phun triệt để tại vùng lõi, các 

chợ, khu đông dân cư.... 

2.6. Số Tổ covid-19 cộng đồng (đến ngày 09/7/2021): 1.090 tổ/2.915 thành 

viên phụ trách 60.358 hộ gia đình. 

2.7. 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 đến ngày 09/7/2021): 6.510 người. 

Hiện nay các xã, phường đang rà soát số lượng người về tại địa phương (Hoài 

Thanh Tây có 72 người về, test nhanh 72 người (âm tính); xét nghiệm PCR 71/72 

người (âm tính)). 

2.8. Số lượng tài xế của các loại phương tiện vận tải: xe đường dài, xe 

khách, xe tải, xe taxi và xe dịch vụ: 230 tài xế (Hoài Xuân 121, Hoài Hải 21, Hoài 

Sơn 88), các xã, phường còn lại đang tổng hợp. 

2.9. Trong ngày 09/7/2021: Trung tâm Y tế đã tổ chức tập huấn nhanh cho lực 

lượng y tế học đường (61 người) và y tế xã, phường, (đảm bảo điều kiện phòng, chống 

dịch), còn lực lượng y tế tư nhân, y tế thôn, khu phố chưa tham gia tập huấn (do Trung 

tâm Y tế chưa xây dựng kế hoạch tập huấn). 

Đề xuất địa điểm 07 Tổ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại 

các xã, phường để xét nghiệm/test nhanh phục vụ người dân có nhu cầu và tự nguyện trả 

phí, nhất là phục vụ con em người Hoài Nhơn đến/về địa phương để lưu trú và các nhóm 

đối tượng nguy cơ cao, 07 điểm gồm: (1) tại Nhà văn hóa thôn Thành Sơn Tây, xã Hoài 

Châu
1
; (2) tại Nhà văn hóa khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức

2
; (3) tại phường 

Hoài Tân (Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã)
3
; (4) tại Nhà văn hóa khu phố Thiện 

Chánh 2, phường Tam Quan Bắc
4
; (5) tại Nhà văn hóa khu phố Lâm Trúc 2, phường 

Hoài Thanh
5
; (6) tại Nhà văn hóa thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ

6
; (7) tại Trường THCS 

Tam Quan, phường Tam Quan
7
. 

  III. Các biện pháp dập dịch 

 - Tiếp tục tuyên truyền lưu động đến từng thôn, khu phố trên địa bàn thị xã về 

Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND tỉnh Bình Định. 

- Yêu cầu 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 tiếp tục quán 

triệt, triển khai mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương, tỉnh, thị xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19; các ý 

kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban BCĐ phòng, chống dịch 

                                           
1
 phục vụ người dân xã Hoài Châu Bắc, Hoài Châu, Hoài Phú, Hoài Sơn. 

2
 phục vụ người dân phường Hoài Đức, một phần người dân phường Bồng Sơn. 

3
 phục vụ người dân phường Hoài Tân, một phần người dân phường Bồng Sơn. 

4
 phục vụ ngư dân vào Cảng cá Tam Quan và một phần người dân phường Tam Quan Bắc. 

5
 phục vụ người dân phường Hoài Thanh, Hoài Hương, Tam Quan Nam 

6
 phục vụ người dân xã Hoài Mỹ, Hoài Hải. 

7
 phục vụ người dân phường Tam Quan, Hoài Hảo và một phần người dân phường Tam Quan Bắc.  
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Covid-19 thị xã hàng ngày. Phối hợp triển khai thực hiện tốt phương án kiểm soát, 

tiếp nhận người dân từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch đến/về thị xã Hoài 

Nhơn, nhằm phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập, tuyệt đối 

không để lây lan trong cộng đồng thành ổ dịch. 

- Tiếp tục tổ chức xét nghiệm PCR cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức và 

lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã (kể cả ở xã, phường); nhất là thực hiện xét 

nghiệm định kỳ trong thời gian cách ly tại nhà đối với người từ TP Hồ Chí Minh và 

các tỉnh/vùng dịch đến/về địa phương lưu trú theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Công 

văn số 2452/SYT-NVY ngày 08/7/2021. 

- Yêu cầu UBND các xã, phường: Khẩn trương rà soát, kiện toàn, củng cố mô 

hình hoạt động của Tổ phòng, chống COVID cộng đồng; chú trọng tăng cường công 

tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng khoảng cách giãn cách xã hội, chỉ đạo lực 

lượng trực tại các chốt phải nghiêm túc thực hiện “5K” và quy định phòng, chống 

dịch; kiểm tra, kiểm soát tất cả người, phương tiện, nhất là người về từ TP. Hồ Chí 

Minh và các tỉnh/vùng dịch, tất cả lái xe, phụ xe, người giao, nhận hàng… 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 có kết quả xét nghiệm). 

- Đề nghị Đồn Biên phòng Tam Quan Nam chủ trì, phối hợp với UBND xã, 

phường ven biển thành lập các Tổ công tác (đại diện Đồn Biên phòng làm Tổ 

trưởng) kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện giãn cách xã hội dọc tuyến biển; tuyệt đối 

không để người lạ, ngư dân xâm nhập vào địa bàn bằng đường biển mà không khai 

báo theo quy định phòng, chống dịch.  

  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, 80b. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Trần Hữu Thảo 
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