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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 17/7/2021) 

  

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 17/7/2021 

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 2945/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội 

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. 

- Chỉ đạo các 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 phải xác 

định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm thường xuyên, liên tục; nâng 

cao hơn nữa 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. Thực hiện nghiêm 

túc, quyết liệt hơn nữa, đồng bộ hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch và đảm 

bảo thực hiện "mục tiêu kép" theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, các 

bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thị uỷ, UBND thị xã, Ban Chỉ đạo 

thị xã về phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện các nội dung kết luận của 

Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban BCĐ thị xã về phòng, chống dịch Covid-19 tại 

Hội nghị trực tuyến hàng ngày, nhất là ý kiến kết luận chỉ đạo tại Thông báo số 

96/TB-BCĐ ngày 15/7/2021. 

- Ban hành Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 17/7/2021 về việc tiêm chủng 

Tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 đợt 3 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn năm 2021.  

- Ban hành Công văn số 1169/UBND-VX ngày 17/7/2021: Yêu cầu Thủ 

trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị sự nghiệp thị xã; Chủ tịch UBND 

các xã, phường chỉ đạo đẩy mạnh triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone, mục tiêu 

đến ngày 30/7/2021 có 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng 
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điện thoại thông minh cài đặt Bluezone; đến ngày 30/8/2021, có trên 90% người dân 

trên địa bàn xã, phường sử dụng điện thoại thông minh cài đặt Bluezone. Yêu cầu 

phòng văn hóa – Thông tin khẩn trương tổ chức, hướng dẫn cho Chốt kiểm tra y tế 

phòng, chống dịch Covid-19 phía Bắc thị xã tại thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu 

Bắc triển khai thực hiện việc hướng dẫn cho các lái xe phải cài đặt phần mềm khai 

báo y tế điện tử, đảm bảo đến 07h30 ngày 18/7/2021, 100% phương tiện qua chốt 

phía Bắc thị xã phải quét mã QR-Code. 

2. Kết quả: 

2.1. Truy vết:  Lũy kế đến ngày 17/7/2021: 766 F1; 3.339 F2. 

2.2. Cách ly: 

- Tập trung: 153 người. 

+ Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung thị xã Hoài Nhơn là 91 người (Tại khu cách 

ly Trường cao đẳng Bình Định (cơ sở 2) 25 và Hoài Sơn 50, TT GDNN-GDTX 16). Hiện 

nay, đã hoàn thành cách ly 97 người.  

+ Cách ly tại tỉnh 44 người.  

+ Tại các cơ sở y tế 18 người. 

- Tại nhà, nơi cư trú: 3.831 người (492 F1, 3.339 F2). Trong đó: đã hoàn 

thành cách ly 56 F1 (Tam Quan Bắc 38, Hoài Đức 01, Hoài Thanh Tây 04, Tam 

Quan 04, Hoài Tân 09), 2.121 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, Hoài Phú 150, Hoài Tân 152, 

Hoài Hảo 185); 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 42.935 người. 

- Hành khách được kiểm tra y tế tại các chốt trong ngày 1.073, lũy kế 14.799 

người (Hoài Nhơn 3.250 người); nhà xe cam kết 22.361 người; hành khách quét mã 

QR-CODE 8.273 người. 

2.4. Thực hiện xét nghiệm PCR, test nhanh:  

- Xét nghiệm PCR: Trong ngày 374 người (trong đó, đối tượng cách ly tại 

nhà 147). 

- Test nhanh: Trong 17/7/2021: 2.186 lượt người, lũy kế 58.579, 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), các chợ khác (450).  
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+ Tại các cụm công nghiệp: Đã tổ chức test nhanh Covid-19 cho 4.782/8.100 

công nhân, đạt 59%, trong đó: Công ty CP May Tam Quan 2.040, 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 206, Công ty Nhân hòa 127, Công ty Sinh phát 150, Công 

ty May Khánh Toàn 136. 

+ Test nhanh tại nhà cho các đối tượng cách ly: 25 người, lũy kế 140. 

+ Trong ngày 17/7/2021, Test nhanh tại 09 điểm 2.095 lượt người, lũy kế 

25.942. Trong đó: Tại Trạm Y tế Hoài Thanh Tây 6.604; tại Trung Tâm dịch vụ 

nông nghiệp 5.572; tại Nhà Văn hóa thôn Thành Sơn Tây, xã Hoài Châu 786; tại 

Trạm kiểm soát biên phòng Tam Quan, phường Tam Quan Bắc 1.732; tại Nhà Văn hóa 

khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh 779; tại Nhà Văn hóa thôn Công Lương, 

xã Hoài Mỹ 811; tại Nhà Văn hóa khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức 832; tại 

Trường trung học cơ sở Tam Quan, phường Tam Quan 1.441; chốt kiểm tra Covid - 

19 phía Bắc thị xã 7.385.  

2.5. 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 17/7/2021): 18.174 

người, trong đó ở TP HCM 13.071 người. 

Trong ngày (tính đến 16h), đã về tại địa phương 23 người, trong đó (TP HCM 

7), lũy kế từ ngày 10/7/2021 đến nay: 199 người (trong đó TPHCM 97 người). Cụ 

thể: Hoài Châu Bắc 03, Tam Quan 06, Hoài Thanh Tây 22, Hoài Thanh 21, Hoài 

Mỹ 01, Hoài Đức 12, Hoài Xuân 12, Hoài Hảo 17, Hoài Tân 05, Tam Quan Nam 

09, Tam Quan Bắc 03, Hoài Châu 07, Hoài Phú 17, Bồng Sơn 38, Hoài Hương 06, 

Hoài Sơn 11, Hoài Hải 09. 

2.6. Xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19:  

Đã xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn 80 trường hợp, số tiền 426.150.000 

đồng (Công an tỉnh xử phạt 02 trường hợp, số tiền 15.000.000 đồng; UBND thị xã xử 

phạt 23 trường hợp, số tiền 295.000.000 đồng; Công an thị xã xử phạt 05 trường hợp, số 

tiền 42.500.000 đồng; UBND các xã, phường xử phạt 50 trường hợp, với số tiền 

73.650.000 đồng).  

2.7. Số lượng đăng ký tiêm Vacxin Covid-19: 13.614 người. 

- Điểm tiêm khu vực phía Nam thị xã: Dự kiến số lượng 7.854 người. Trong 

đó, khối doanh nghiệp 1.692, người sống tại vùng có dịch 2.040, các cơ quan, ban, 

ngành thị xã 472, UBND 09 xã, phường (Bồng Sơn, Hoài Tân, Hoài Đức, Hoài 

Xuân, Hoài Hương, Hoài Mỹ, Hoài Hải, Hoài Thanh và Hoài Thanh Tây) 337, 

Trường Mẫu giáo – Mầm non 222, Trường Tiểu học 737, Trường THCS 456, 

Trường THPT và TTGDTX 58, dịch vụ thiết yếu 76, tài xế 1.551, lực lượng quân 

đội 07, Tổ Covid cộng đồng 200, các khu cách ly 06. 

- Điểm tiêm khu vực phía Bắc thị xã: Dự kiến số lượng 5.760 người. Trong 

đó, khối doanh nghiệp 3.313, các cơ quan, ban, ngành thị xã 130, UBND 08 xã, 

phường (Tam Quan, Tam Quan Nam, Tam Quan Bắc, Hoài Hảo, Hoài Sơn, Hoài 

Châu Bắc, Hoài Châu và Hoài Phú) 180, Trường Mẫu giáo – Mầm non 206, Trường 

Tiểu học 496, Trường THCS 392, Trường THPT 18, dịch vụ thiết yếu 18, tài xế 
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744, Tổ Covid cộng đồng 178, BCĐ xã, phường 32, các chốt kiểm dịch 23, người 

làm trong lực lượng ngành y tế 30.  

  III. Các biện pháp dập dịch 

- Đề nghị UBND tỉnh cho chủ trương chuyển trạng thái thực hiện giãn cách 

xã hội: Từ 00 giờ 00 ngày 18/7/2021, chuyển trạng thái thực hiện giãn cách xã hội 

theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 sang thực hiện theo tinh 

thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 đối với các phường: Bồng Sơn và 

Hoài Hương. Các xã, phường còn lại của thị xã Hoài Nhơn tiếp tục thực hiện giãn 

cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Tiếp tục thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt tất cả các khâu như: tuyên truyền, 

vận động; chốt chặn nghiêm ngặt, yêu cầu khai báo y tế, thực hiện biện pháp cách ly 

y tế đúng quy định; kiểm tra, giám sát việc thực hiện giãn cách xã hội, đảm bảo 

“5K”… Nâng cao chất lượng hoạt động thực chất của Tổ COVID cộng đồng; chú 

trọng phân công đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình, không để sót hộ gia đình 

mà không có đảng viên phụ trách và đảng viên tham gia chốt chặn, Tổ COVID cộng 

đồng, phong trào tự quản, tự bảo vệ.  

- 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, nhất là đối với người từ TP. Hồ 

Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch đến/về địa phương lưu trú.  

- Tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý nghiêm khắc các đối tượng 

có hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, quy định giãn cách xã hội, đặc biệt 

là tập trung đông người, không đảm bảo khoảng cách, không đeo khẩu trang, không 

nghiêm túc thực hiện quy định về trách nhiệm đối với người cách ly y tế tại nhà…  

- Tập trung công tác rà soát lập danh sách các đối tượng được hưởng chính 

sách hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, đảm bảo đúng đối 

tượng quy định, tuyệt đối tránh sai sót, không nảy sinh khiếu kiện sau này. 

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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