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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 21/7/2021) 

  

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 21/7/2021 

Tổng số ca mắc Covid-19: 21 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, Hoài Ân 02 người, Hoài Thanh 01), đã xuất viện 06 người, đang 

điều trị tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 15 người. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 của 

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

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. 

- Ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 20/7/2021 về tổ chức tiếp nhận 

bàn giao công dân Hoài Nhơn (từ TP. Hồ Chí Minh) trở về thị xã để cách ly tại 

nhà/nơi lưu trú sau khi hoàn thành cách ly tập trung.  

- Ban hành Kế hoạch số 69/KH-UBND ngày 21/7/2021 về thực hiện các chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-

19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn.  

- Tổ chức họp Tổ xét duyệt đối tượng tiêm chủng Vacxin Covid-19. 

2. Kết quả: 

2.1. Truy vết:  Trong ngày đã truy vết 01 F1, 9 F2; lũy kế 789 F1; 3.409 F2. 

2.2. Cách ly: 

- Tập trung: Đã hoàn thành cách ly 253 người (tại tỉnh 68 người, tại cơ sở y tế 18 

người, tại cơ sở cách ly tập trung thị xã 167 người). Hiện còn cách ly tại cơ sở cách ly 

tập trung thị xã Hoài Nhơn là 23 người (Tại khu cách ly Trường cao đẳng Bình Định (cơ 

sở 2) 13 và Hoài Sơn 10).  
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- Tổng số F1 cách ly tại nhà hiện còn: 05 người; tổng số F2 hiện còn đang theo 

dõi: 139 người. Tổng số hoàn thành cách ly về địa phương: 207 người.  

2.3. Khai báo y tế:  

- Tại Trạm Y tế xã, phường: Lũy kế 44.131 người. 

- Hành khách được kiểm tra y tế tại các chốt trong ngày 1.924, lũy kế 18.650 

người (Hoài Nhơn 4.601 người); nhà xe cam kết 25.469 người; hành khách quét mã 

QR-CODE 10.542 người. 

2.4. Thực hiện xét nghiệm PCR, test nhanh:  

- Xét nghiệm PCR: Trong ngày 249 người, lũy kế 3.531. 

- Test nhanh: Trong chiều 20 và sáng 21/7/2021: 4.627 lượt người, lũy kế 

72.876, 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).  

+ Tại các cụm công nghiệp: Đã tổ chức test nhanh Covid-19 cho 4.882/8.100 

công nhân, đạt 60,3%, 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 250, 

Công ty May Khánh Toàn 136. 

+ Test nhanh tại nhà cho các đối tượng cách ly: Lũy kế 450. 

+ Trong chiều 20 và sáng 21/7/2021, Test nhanh tại 09 điểm 4.345 lượt 

người, lũy kế 39.920. Trong đó: Tại Trạm Y tế Hoài Thanh Tây 8.165; tại Trung 

Tâm dịch vụ nông nghiệp 7.333; tại Nhà Văn hóa thôn Thành Sơn Tây, xã Hoài 

Châu 1.701; tại Trạm kiểm soát biên phòng Tam Quan, phường Tam Quan Bắc 4.507; tại 

Nhà Văn hóa khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh 1.776; tại Nhà Văn hóa 

thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ 1.408; tại Nhà Văn hóa khu phố Bình Chương, 

phường Hoài Đức 1.813; tại Trường trung học cơ sở Tam Quan, phường Tam Quan 

3.278; chốt kiểm tra Covid - 19 phía Bắc thị xã 9.939.  

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 21/7/2021): 20.060 

người, trong đó ở TP HCM 14.741 người. 
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Trong ngày (tính đến 16h), đã về tại địa phương 178 người, trong đó (TP 

HCM 92), lũy kế từ ngày 08/7/2021 đến nay: 883 người (trong đó TPHCM 407 

người). Cụ thể: Hoài Châu Bắc 19, Tam Quan 21, Hoài Thanh Tây 34, Hoài Thanh 

63, Hoài Mỹ 64, Hoài Đức 22, Hoài Xuân 39, Hoài Hảo 37, Hoài Tân 320, Tam 

Quan Nam 12, Tam Quan Bắc 27, Hoài Châu 25, Hoài Phú 32, Bồng Sơn 58, Hoài 

Hương 32, Hoài Sơn 46, Hoài Hải 32. 

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

Đã xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn 85 trường hợp, số tiền 437.200.000 

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 55 trường hợp, với số tiền 

84.700.000 đồng).  

 2.7. Tỷ lệ cài đặt ứng dụng Bluezone, quét mã QR-CODE: Tại chốt kiểm 

tra dịch Covid-19 phía Bắc thị xã: Ngày 21/7/2021: 801/801 tài xế quét mã QR-

CODE, đạt 100%. Kết quả thực hiện cài đặt ứng dụng Bluezone, quét mã QR-

CODE đợt 1 theo Kế hoạch số 59/KH-UBND: Số điểm đăng ký mã QR code trên 

địa bàn thị xã: 293 điểm. 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có sử 

dụng điện thoại thông minh của các cơ quan, đơn vị đã hoàn thành việc cài đặt và sử 

dụng Bluezone; Theo kết quả khảo sát, đánh giá của UBND 17 xã, phường: Tổng 

dân số trên toàn thị xã: 208.881 người; số người có điện thoại thông minh: 105.553 

người; đã cài đặt Bluezone: 38.080 người, đạt 36,1%. Theo số liệu của Cục Tin học 

hóa - Bộ Thông tin và Truyền thông: Tổng dân số thị xã Hoài Nhơn: 208.121 người. 

Số người có điện thoại thông minh: 130.804 người; đã cài đặt Bluezone: 33.391 

người, đạt 25,5%.  

2.8. Chi tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 
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: Đến ngày 21/7/2021:  

+ Đã chi hỗ trợ 1.699.500.000 đồng/1.133 người (mức hỗ trợ 1,5 triệu 

đồng/người). Trong đó: Hoài Hương 22.500.000 đồng/15 người, Tam Quan Nam 

346.500.000 đồng/231 người, Hoài Phú 16.500.000 đồng/11 người, Hoài Mỹ 

24.000.000 đồng/16 người, Hoài Hảo 153.000.000 đồng/102 người, Hoài Châu Bắc 

31.500.000 đồng/21 người; Tam Quan 652.500.000 đồng/435 người, Tam Quan 

Bắc 351.000.000 đồng/213 người.; Hoài Thanh 69.000.000 đồng/46 người; Hoài 

Hải 33.000.000 đồng/22 người;  

+ Dự kiến chi ngày 22/7/2021: Hoài Đức 88.500.000 đồng/59 người; Hoài 

Thanh Tây 294.000.000 đồng/196 người; Bồng Sơn 1.402.500.000 đồng/935 người; 

Hoài Xuân 58.500.000 đồng/39 người; Hoài Châu 82.500.000 đồng/55 người; Hoài 

Sơn 19.500.000 đồng/13 người; Hoài Tân 166.500.000 đồng/111 người. 

2.9. Số lượng lái xe đường dài trên địa bàn: 2.235 người. Trong đó:  Hoài 

Đức 172, Hoài Phú 84, Hoài Châu Bắc 99, Hoài Châu 77, Hoài Xuân 94, Tam Quan 

Bắc 86, Tam Quan Nam 78, Tam Quan 208, Hoài Sơn 20, Hoài Thanh 86, Hoài Hải 

26, Bồng Sơn 486, Hoài Tân 348, Hoài Hương 28, Hoài Hảo 74, Hoài Thanh Tây 
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162, Hoài Mỹ 49, Công ty Bảy Cường 49, Công ty May Hoài Hương 1, Công ty 

May Tam Quan 08.  

2.11. Các công ty xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 và 

phương án “3 tại chỗ”:  

- 05 công ty đã xây dựng phương án: Công ty TNHH may Vinatex Bồng Sơn, 

Công ty Cổ phần Đầu tư An Phát, Công ty TNHH Sinh Phát VN, Công ty TNHH 

may Hoài Sơn, Công ty TNHH may Khánh Toàn.  

- 06 công ty đang xây dựng phương án: Công ty Cổ phần may Tam Quan, 

Công ty Thiên Phát, Công ty Wash, Công ty TNHH may Ngọc Sơn, Công ty TNHH 

may Hoài Hương, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu lâm sản Hoài Nhơn.  

2.12. Các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ cửa hàng xăng dầu: Dọc Quốc lộ 

1A và các tuyến đường khác đã có bản cam kết tuyệt đối không cho xe ô tô lưu trú 

tại cửa hàng; thực hiện đầy đủ, đúng quy định phòng chống dịch, nhất là thông điệp 

5K; cam kết hạn chế không đổ xăng dầu cho lái xe đường dài khi tài xế không cung 

cấp giấy chứng nhận test nhanh âm tính còn thời hạn trong vòng 3 ngày; Các cửa 

hàng đều có kế hoạch phun thuốc khử khuẩn khu vực cửa hàng thường xuyên 2 

lần/tuần. 

2.13. Về các chợ: 

- Các chợ có Ban Quản lý chợ được thị xã thành lập 6 chợ: Bồng Sơn, Tam 

Quan, Hoài Hương, Hoài Hải, Hoài Hảo, Hoài Phú; các chợ còn lại được các xã, 

phường thành lập. Phòng Kinh tế đã kiểm tra, yêu cầu 100% các chợ truyền thống 

phải có Ban Quản lý chợ thành lập các tổ kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các 

biện pháp phòng, chống dịch trong suốt thời gian hoạt động (phải thực hiện sát 

khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, đo thân nhiệt và phải có nhật ký theo dõi 

hoạt động hằng ngày), tuyệt đối không cho bán hàng ăn, uống tại chợ; thực hiện 

phun hoá chất khử khuẩn ít nhất 02 lần/tuần; các chợ tạm và chợ không đảm bảo 

công tác phòng chống dịch đã nghỉ (theo chỉ đạo của BCĐ thị xã tại Công văn số 

69/BCĐ-TH ngày 06/7/2021). 

  III. Các biện pháp dập dịch 

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

vận động; chốt chặn nghiêm ngặt (đặc biệt là dọc tuyến QL1A và chốt chính tại 

ranh giới xã, phường), 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”… Kiểm 

tra, xử phạt kịp thời, nghiêm minh các đối tượng vi phạm.  

  - 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 đang cách ly y tế tại nhà. Nâng cao chất 

lượng hoạt động thực chất của Tổ COVID cộng đồng; phân công đảng viên tham 

gia chốt chặn, Tổ COVID cộng đồng, đảng viên phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình; 

duy trì và phát huy phong trào tự quản, tự bảo vệ. 
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- Tập trung hoàn thiện kết quả rà soát, thống kê, lập danh sách chủ xe, lái xe, 

phụ xe đường dài ở từng thôn, khu phố trên địa bàn xã, phường.  

  - Tăng cường 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.  

  - Tiếp tục chỉ đạo thực hiện hiệu quả Tổ công tác kiểm tra, kiểm soát việc 

thực hiện giãn cách xã hội dọc tuyến biển. Tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện 

pháp phòng, chống dịch trong các hoạt động tại Cảng cá, tuyệt đối không để xảy ra 

ổ dịch trên phạm vi địa bàn quản lý.  

  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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