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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 11/7/2021) 

  

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 11/7/2021 

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 Công văn số 1116/UBND-TH ngày 11/7/2021: Yêu cầu Thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn thị xã trên cơ sở Thông báo số 1913/TB-

UBND ngày 02/7/2021 của UBND thị xã về việc thực hiện biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch COVID-19, hàng tuần, xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (thông tin về họ tên, chức vụ, 

thời gian làm việc ở cơ quan…) để điều hành, theo dõi tiến độ công việc được giao. 

Đồng thời, để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động qua các chốt kiểm tra 

y tế xuất trình khi đi làm nhiệm vụ cơ quan và thẻ cán bộ, công chức, viên chức 

(hoặc giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc các giấy tờ cá nhân 

khác)… có dán ảnh. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường chỉ đạo các chốt kiểm 

tra y tế cho qua chốt đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khi xuất 

trình kế hoạch phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị nhà nước và thẻ cán bộ, 

công chức, viên chức (hoặc giấy Chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước hoặc các 

giấy tờ cá nhân khác)… có dán ảnh. 

- Ban hành Thông báo số 87/TB-BCĐ ngày 11/7/2021 về kế hoạch phối hợp tổ 

chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho 460 công nhân (Công ty 
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TNHH May Vinatex Bồng Sơn 240 và Công ty TNHH Nhân Hòa 220) vào ngày 

12/7/2021. 

Ban hành Kế hoạch số 59/KH-UBND ngày 11/7/2021 về việc thực hiện đẩy 

mạnh cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trên địa bàn thị xã.  

2. Kết quả: 

2.1. Truy vết: Lũy kế 750 F1; 3.263 F2. 

2.2. Cách ly: 

- Tập trung: 256 người. 

+ Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung thị xã Hoài Nhơn là 167 người (Tại khu cách 

ly Trường cao đẳng Bình Định (cơ sở 2) 81 và Hoài Sơn 70, TT GDNN-GDTX 16). Hiện 

nay, đã hoàn thành cách ly 16 người (Trường cao đẳng Bình Định (cơ sở 2) 14 và Hoài 

Sơn 2). 

+ Cách ly tại tỉnh 68 người. 

+ Tại các cơ sở y tế 21 người. 

- Tại nhà, nơi cư trú: 3.757 người (494 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 11/7/2021 đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm PCR 

cho 163 người, lũy kế từ ngày 07-11/7/2021: 2.054 người. 

- Test nhanh: Trong ngày 1.748 trường hợp, lũy kế 45.720, 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. 
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+ 4.769  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: trong ngày 313, lũy kế 

4.769 (âm tính); tại Trung Tâm dịch vụ nông nghiệp: trong ngày 364, lũy kế 4.044 

(âm tính); tại Nhà Văn hóa thôn Thành Sơn Tây, xã Hoài Châu 135 (âm tính), tại 

Trạm kiểm soát biên phòng Tam Quan, phường Tam Quan Bắc 146 (âm tính); tại Nhà 

Văn hóa khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh 153 (âm tính); tại Nhà Văn hóa 

thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ 138 (âm tính); tại Nhà Văn hóa khu phố Bình 

Chương, phường Hoài Đức 90 (âm tính); tại Trường trung học cơ sở Tam Quan, 

phường Tam Quan 130 (âm tính). 

2.5. Xử lý hóa chất tiêu độc khử trùng: Trong ngày 11/7/2021: 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 11/7/2021): 18.174 người, 

trong đó ở TP HCM 13.071 người. 

Trong ngày (tính đến 16h), đã về tại địa phương 27 người, trong đó (TP HCM 

19, các tỉnh khác 08 người), lũy kế từ ngày 10/7/2021 đến nay: 46 người (trong đó 

TPHCM 28 người). Cụ thể: Hoài Châu Bắc 02, Tam Quan 05, Hoài Thanh Tây 05, 

Hoài Thanh 09, Hoài Mỹ 01, Hoài Hảo 08, Hoài Tân 05, Tam Quan Nam 03, Tam 

Quan Bắc 03, Hoài Hương 02, Hoài Sơn 03.  

  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 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 ...  

- Yêu cầu UBND các xã, phường: Tiếp tục thực hện mạnh mẽ hơn, thần tốc 

hơn, hiệu quả hơn các nội dung kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban 

BCĐ phòng, chống dịch thị xã tại Thông báo số 84/TB-BCĐ ngày 10/7/2021 và 

Thông báo số 86/TB-BCĐ ngày 11/7/2021. 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. 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.  



4 

 

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

tuyến Quốc lộ 1A. 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 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 Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả Tổ 

công tác 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 y tế và không thực hiện theo quy định phòng, chống dịch.  

- Tăng cường quản lý công nhân, người lao động qua/lại các chốt kiểm tra y 

tế đến nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đảm bảo quy định phòng chống 

dịch Covid-19.  

- Yêu cầu Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phía Bắc và phía Nam tăng cường kiểm 

tra, giám sát BCĐ xã, phường thực hiện nhiệm vụ giãn cách xã hội, trong đó tập 

trung vào các khâu: chốt chặn, cách ly y tế tại nhà, chất lượng hoạt động của Tổ 

COVID cộng đồng, đảm bảo khoảng cách, khẩu trang, “5K”; các điều kiện giãn 

cách xã hội, nhất là tại các chợ, khu dân cư đông, các điểm công cộng, các đểm 

người dân ra ngoài mà không có lý do chính đáng, đặc biệt là lứa tuổi thanh, thiếu 

niên; việc thực hiện tiêu độc khử trùng ở các chợ, khu vực nguy cơ cao …  

  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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