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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 24/7/2021) 

  

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 24/7/2021 

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 16 người, đang 

điều trị tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 04 người; Bệnh Đa khoa tỉnh 01 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 Quyết định kiện toàn chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-

19 ga Bồng Sơn; kiện toàn Tổ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 

tại điểm phường Hoài Thanh Tây và Hoài Tân.  

2. Kết quả: 

2.1. Truy vết:  Lũy kế 801 F1; 3.409 F2. 

2.2. Cách ly: 

- Tập trung: Tổng số 301 người. Trong đó: đã hoàn thành cách ly 269 người (tại 

tỉnh 68 người, tại cơ sở y tế 18 người, tại cơ sở cách ly tập trung thị xã 183 người); hiện 

còn cách ly tại cơ sở cách ly tập trung thị xã Hoài Nhơn là 32 người (Tại khu cách ly 

Trường cao đẳng Bình Định (cơ sở 2) 27 và Hoài Sơn 5).  

- Cách ly tại nhà, nơi cư trú: Tổng số 500 F1, 3.409 F2; đã hoàn thành cách 

ly 492 F1, 3.296 F2; hiện còn cách ly tại nhà: 08 F1; 113 F2. Tổng số hoàn thành 

cách ly về địa phương còn đang theo dõi sức khỏe: 118 người.  

2.3. Khai báo y tế:  

- Tại Trạm Y tế xã, phường: lũy kế 44.169 người. 

https://thanhnien.vn/thoi-su/tphcm-f3-thanh-f0-benh-vien-qgo-vap-phai-tam-ngung-hoat-dong-1393208.html
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- Hành khách được kiểm tra y tế tại các chốt lũy kế 22.837 người (Hoài Nhơn 

6.364 người); nhà xe cam kết 27.990 người; hành khách quét mã QR-CODE 11.833 

người. 

2.4. Thực hiện xét nghiệm PCR, test nhanh:  

- Xét nghiệm PCR: Trong ngày 504 lượt người, lũy kế 4.471. 

- Test nhanh: Trong ngày 24/7/2021: 3.373 lượt người, lũy kế 85.741, cụ thể: 

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

điểm nguy cơ: 25.878 lượt người.  

+ Các khu chợ 1.837 lượt người.  

+ Tại các cụm công nghiệp: test nhanh cho 4.882/8.100 lượt công nhân, đạt 

60,3%. 

+ Test nhanh tại nhà cho các đối tượng cách ly tại nhà: Trong ngày, 203 lượt 

người, lũy kế 1.237. 

+ Trong ngày 24/7/2021, Test nhanh tại 09 điểm 3.170 lượt người, trong 03 

ngày từ 22-24/7: 11.223 người, lũy kế chung 51.998. Trong đó: Tại Trạm Y tế Hoài 

Thanh Tây: trong ngày 448, lũy kế 03 ngày từ 22-24/7: 1.335, lũy kế chung 9.500; 

tại Trung Tâm dịch vụ nông nghiệp: trong ngày 414, lũy kế 03 ngày từ 22-24/7: 

1.385, lũy kế chung 8.928; tại Nhà Văn hóa thôn Thành Sơn Tây, xã Hoài Châu: 

trong ngày 487, lũy kế 03 ngày từ 22-24/7: 1.026, lũy kế chung 2.829; tại Trạm kiểm 

soát biên phòng Tam Quan, phường Tam Quan Bắc: trong ngày 625, lũy kế 03 ngày từ 

22-24/7: 1.943, lũy kế chung 6.577; tại Nhà Văn hóa khu phố Lâm Trúc 2, phường 

Hoài Thanh: trong ngày 317, lũy kế 03 ngày từ 22-24/7: 919, lũy kế chung 2.745; 

tại Nhà Văn hóa thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ lũy: trong ngày 250, kế 03 ngày từ 

22-24/7: 734, lũy kế chung 2.195; tại Nhà Văn hóa khu phố Bình Chương, phường 

Hoài Đức: trong ngày 398,  lũy kế 03 ngày từ 22-24/7: 1.299, lũy kế chung 3.277; 

tại Trường trung học cơ sở Tam Quan, phường Tam Quan: trong ngày 200, lũy kế 

03 ngày từ 22-24/7: 804, lũy kế chung 4.230; chốt kiểm tra Covid - 19 phía Bắc thị 

xã lũy kế 03 ngày từ 22-24/7: 1.778, lũy kế chung 11.717.  

2.5. Số người từ vùng dịch về địa phương: Trong ngày 24/7/2021: 198 (135 

từ TPHCM), lũy kế từ ngày 9-24/7: 1.285 (có 891 về từ TPHCM). 

2.6. Triển khai hai điểm tiêm Vắc xin Covid-19: Đến trưa 12h ngày  

24/7/2021: đã tiêm 2.289 liều, đã sử dụng 160 lọ, chống chỉ định 53, phản ứng sau 

tiêm 03 (đã ổn định). 

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

Trong ngày, đã xử phạt vi phạm hành chính 13 trường hợp, số tiền 26 triệu 

đồng (Hoài Châu Bắc), lũy kế 112 trường hợp, số tiền 491.700.000 đồng (Công an 

tỉnh xử phạt 02 trường hợp, số tiền 15.000.000 đồng; UBND thị xã xử phạt 24 

trường hợp, số tiền 310.000.000 đồng; Công an thị xã xử phạt 05 trường hợp, số 

tiền 42.500.000 đồng; UBND các xã, phường xử phạt 81 trường hợp, với số tiền 

124.200.000 đồng).  
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 2.8. Tỷ lệ cài đặt ứng dụng Bluezone, quét mã QR-CODE: Tại chốt kiểm 

tra dịch Covid-19 phía Bắc thị xã: Ngày 24/7/2021: người khai báo y tế 1.286 

người, 861/861 lượt người quét mã QR-CODE, đạt 100%.  

 Phòng Văn hóa và Thông tin trực tiếp hướng dẫn, kiểm tra việc cài đặt 

Bluezone (cho Công chức Văn hóa – Xã hội; Bí thư Đoàn Thanh niên; Chủ tịch Hội 

Liên hiệp phụ nữ; Xã, phường Đội trưởng (hoặc Phó) Dân quân) tại 17 xã, phường. 

2.9. 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 24/7/2021: đã chi 

3.811.500.000 đồng/2.541 người/17 xã, phường (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; Hoài Đức 88.500.000 đồng/59 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 Thanh Tây 294.000.000 đồng/196 người; Hoài 

Tân 166.500.000 đồng/111 người; Bồng Sơn 1.402.500.000 đồng/935 người.  

Hiện tiếp tục rà soát các đối tượng để chi tiền hỗ trợ.  

2.10. Số lượng lái xe đường dài trên địa bàn: 2.235 người.  

2.11. Đăng ký tập huấn test nhanh cho bộ phận y tế các doanh nghiệp: Có 

02 doanh nghiệp đăng ký 05 nhân viên (Công ty TNHH Nhân Hòa 02; Công ty TNHH 

May Vinatex Bồng Sơn 03). 

2.12. 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.  

2.13. 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. 

2.14. Về các chợ: 
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- 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.  

- Đến nay, các chợ ở 07 xã phường đã lập phương án phòng chống dịch gửi 

về Phòng Kinh tế thẩm định: Bồng Sơn, Hoài Hương, Hoài Mỹ,  Hoài Xuân, Hoài 

Hải, Hoài Đức, Tam Quan Nam. 

- 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. 

2.15. Số lượng người dân có triệu chứng như: ngứa, đau cổ họng; khô họng; 

ho khan, sốt, khó thở, mất vị giác hoặc khứu giác…: Trong ngày, Tam Quan Bắc: 

01 người, các xã, phường còn lại không có trường hợp nào.  

III. Các biện pháp dập dịch 

- Quán triệt quan điểm “siết chặt bên ngoài, tầm soát bên trong”; tiếp tục thực 

hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt tất cả các khâu như: tuyên truyền, vận động; chốt chặn 

nghiêm ngặt; kiểm tra, giám sát việc thực hiện cách ly tại nhà và thực hiện giãn 

cách xã hội, đảm bảo “5K”… Kiểm tra, xử phạt kịp thời, nghiêm minh các đối tượng 

vi phạm.  

- Yêu cầu Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch, Chủ tịch UBND phường 

Hoài Tân, Hoài Xuân, Bồng Sơn khẩn trương khoanh vùng lõi có ca test nhanh 

dương tính với SAR-CoV-2 (bà N.T.L khu phố Giao Hội 2, Hoài Tân; ông N.V.N 

khu phố Thái Lai, Hoài Xuân; ông C.T.N khu phố Phụ Đức, Bồng Sơn) phun khử 

khuẩn, siết chặt kiểm soát nguồn lây; khẩn trương tiến hành sàng lọc, truy vết các 

trường hợp liên quan đến ca nghi nhiễm COVID-19; sẵn sàng thực hiện biện pháp 

cách ly y tế phù hợp với các trường hợp F1, F2, nhất là chốt kiểm soát cầu ông Đô 

(Hoài Tân); phối hợp với ngành y tế tổ chức thực hiện các giải pháp bắt buộc 

phòng, chống dịch tương ứng đối với mức độ “nguy cơ rất cao” theo quy định. 

- Thường xuyên 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,  

chỉ đạo Ban quản lý, Tổ quản lý các chợ tiếp tục hoàn thiện phương án phòng chống 

dịch Covid-19 tại các chợ trong tình hình mới (có nhiều người từ vùng dịch về), 

thành lập các tổ kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các biện pháp phòng, chống 

dịch trong suốt thời gian hoạt động.  

- Tiếp tục thống kê, lập danh sách các trường hợp người dân có triệu chứng 

như: ngứa, đau cổ họng; khô họng; ho khan, sốt, khó thở, mất vị giác hoặc khứu 

giác… để yêu cầu bắt buộc tổ chức test nhanh SARS-CoV-2, khai báo y tế, kịp thời 

phát hiện và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19.  
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- Tiếp tục tăng cường vận động, kêu gọi Nhân dân tích cực thực hiện test 

nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các điểm test nhanh theo nhu cầu. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường có rừng khẩn trương kiểm tra, làm việc với 

các chủ rừng, chủ khai thác rừng để rà soát, thống kê số người ngoài địa bàn thị xã 

(nhất là người đồng bào) đang ở lao động chăm sóc, khai thác rừng trồng tại địa 

phương mình để nắm chắc thời gian người lao động về quê. Yêu cầu  người sử dụng 

lao động chịu trách nhiệm đưa người lao động trở về địa phương nơi cư trú, nghiêm 

túc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch; tránh tình trạng để người dân tự đi 

bộ về quê như báo chí đã nêu, gây dư luận không tốt.  

- Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát nghiêm ngặt 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 biện pháp phòng, chống dịch. Khẩn trương kiểm 

tra, xác minh thông tin ngư dân của thị xã Hoài Nhơn trên các tàu cá bị Malaysia đã 

bắt giữ vừa qua. 

  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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