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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 10/7/2021) 

  

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 10/7/2021 

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.  

Ban hành Quyết định số 9966/QĐ-UBND ngày 10/7/2021 về việc thành lập 06 

điểm xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 trên địa bàn thị xã Hoài 

Nhơn: (1)Tại Nhà Văn hóa thôn Thành Sơn Tây, xã Hoài Châu, (2) Tại Trạm kiểm 

soát biên phòng Tam Quan, phường Tam Quan Bắc; (3) Tại Nhà Văn hóa khu phố Lâm 

Trúc 2, phường Hoài Thanh; (4) Tại Nhà Văn hóa thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ; 

(5) Tại Nhà Văn hóa khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức; (6) Tại Trường 

trung học cơ sở Tam Quan, phường Tam Quan. 

Ban hành Công văn 1115/UBND-TH ngày 10/7/2021: Yêu cầu Chủ tịch UBND 

phường Tam Quan Bắc chủ trì phối hợp các ngành liên quan xây dựng phương án 

phòng chống dịch Covid – 19 hiệu quả tại khu vực âu tàu Tam Quan. Đề nghị Đồn 

trưởng Đồn biên phòng Tam Quan Nam chỉ đạo Trạm Kiểm soát biên phòng Tam 

Quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 theo quy định; 

Tăng cường kiểm tra người và phương tiện ra, vào khu vực âu tàu Tam Quan; 

thường xuyên tuần tra, kiểm soát tuyến biển kịp thời phát hiện, xử lý người và 

phương tiện ra, vào các bãi ngang không đúng quy định phòng, chống dịch Covid – 

19. Yêu cầu Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan phối hợp tốt với UBND 

phường Tam Quan Bắc, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Trạm Kiểm soát Biên 



2 

 

phòng Tam Quan trong các công tác phòng, chống dịch; lập danh sách tàu cá, 

thuyền viên (nhất là các ngư dân lưu trú ở cảng cá (các tỉnh/vùng có dịch) chuẩn bị 

vào Cảng cá Tam Quan. 

2. Kết quả: 

2.1. Truy vết: Trong ngày đã truy vết 15 F1, lũy kế 750 F1; 52 F2, lũy kế 3.263. 

2.2. Cách ly: 

- Tập trung: 258 người. 

+ Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung thị xã Hoài Nhơn là 169 người (Tại khu cách 

ly Trường cao đẳng Bình Định (cơ sở 2) 81 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: 3.755 người (492 người F1, 3.263 F2). 

2.3. Khai báo y tế:  

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

- Hành khách được kiểm tra y tế tại các chốt trong ngày 911, lũy kế 11.415 

người (Hoài Nhơn 2.674 người); nhà xe cam kết 18.659 người; hành khách quét mã 

QR-CODE 6.349 người. 

2.4. Thực hiện xét nghiệm PCR, test nhanh:  

- Xét nghiệm PCR: Trong ngày 10/7/2021 đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR 

cho 349 người, lũy kế từ ngày 07-10/7/2021: 1.891 người. 

- Test nhanh: Trong ngày 2.732 trường hợp, lũy kế 43.792, 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 4.233/8.100 

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. 

+ 4.471  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: 3.766; tại Trung Tâm dịch 

vụ nông nghiệp: 3.787. 
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2.5. Xử lý hóa chất tiêu độc khử trùng: Trong ngày 10/7/2021: 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 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 10/7/2021): 10.754 người, 

trong đó ở TP HCM 8.636 người. 

Trong ngày (tính đến 16h), đã về tại địa phương 19 người, trong đó (TP HCM 

9, các tỉnh khác 10 người). Cụ thể: Hoài Châu Bắc 02 (TPHCM 01), Hoài Thanh Tây 

05 (TPHCM 02), Hoài Mỹ 01 (TPHCM 01), Hoài Tân 05 (TPHCM 03), Hoài Sơn 03 

(TPHCM 01), Tam Quan Nam 03 (TPHCM 01).  

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

khách, xe tải, xe taxi và xe dịch vụ (rà soát đến ngày 10/7/2021): 2.310 tài xế. 

  III. Các biện pháp dập dịch 

  - 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 hơn, quyết liệt hơn, nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương, tỉnh, thị xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19; 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. Trong quá trình triển khai 

thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất Ban chỉ đạo thị 

xã xem xét, giải quyết. 

- Yêu cầu UBND các xã, phường: Phối hợp chặt chẽ với các ngành, đơn vị có 

liên quan triển khai thực hiện tốt phương án tiếp nhận, theo dõi, giám sát nghiêm 

ngặt người Hoài Nhơn từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch đến/về thị xã Hoài 

Nhơn: Tăng cường mạnh mẽ hơn nữa trong việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả các 

chốt kiểm tra y tế. Khẩn trương tiếp tục rà soát, kiện toàn, củng cố hoạt động hiệu 

quả thực chất của Tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng, để kịp thời phát hiện 

người từ vùng dịch về, hướng dẫn thực hiện khai báo y tế và thực hiện các biện 

pháp cách ly y tế theo quy định. Tiếp tục 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; tăng 

cường giám sát, xử phạt kịp thời, nghiêm minh đối với các đối tượng cách ly tại nhà 

vi phạm quy định phòng, chống dịch. 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 và Công văn số 2601/VPCP-KGVX ngày 

03/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg về 

phòng, chống dịch Covid-19. 

- 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. Khẩn trương tiếp tục điều tra, 

kịp thời xử lý nghiêm minh đối với các đối tượng có hành vi không khai báo y tế 

hoặc khai báo không trung thực, trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp 
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cách ly y tế, đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, găm hàng, tăng giá, gây bất 

ổn thị trường…  

- Đề nghị Ban Chỉ huy quân sự thị xã thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly 

y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống lây nhiễm chéo cho người đang thực hiện 

cách ly y tế tập trung. Chuẩn bị sẵn sàng đủ các điều kiện tiếp nhận, cách ly người 

tiếp xúc gần với ca bệnh, người từ vùng dịch khi về địa phương và đảm bảo các điều 

kiện cần thiết khác để đón người dân Hoài Nhơn từ TP. Hồ Chí Minh và các 

tỉnh/vùng có dịch về địa phương lưu trú đúng quy định của Bộ Y tế, UBND tỉnh. 

  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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