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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 29/7/2021) 

  

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 29/7/2021 

Tổng số ca mắc Covid-19: 22 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 02), đã xuất viện 17 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 

- Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc Công điện số 04-CĐ/TU ngày 

22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và Nghị quyết số 78/NQ-CP ngày 

20/7/2021 chuyên đề về phòng, chống dịch COVID-19 của Chính phủ.  

- 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; Công 

văn số 4452/UBND-VX ngày 23/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; 

Công văn số 4543/UBND-VX ngày 28/7/2021 về việc tăng cường quản lý cư trú, 

kiểm soát người từ các vùng, địa phương có dịch COVID-19 về/đến tỉnh Bình Định. 

- Ban hành Thông báo số 132/TB-BCĐ ngày 29/7/2021 về Kết luận của 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch Covid-19 tại Hội nghị trực 

tuyến ngày 28/7/2021. 

2. Kết quả: 

2.1. Truy vết:  Trong ngày, truy vết 04 F1, 13 F2; Lũy kế 863 F1; 3.497 F2. 

2.2. Cách ly: 

- Tập trung: Tổng số 343 người. Trong đó: đã hoàn thành cách ly 274 người 

(tại tỉnh 68 người, tại cơ sở y tế 18 người, tại cơ sở cách ly tập trung thị xã 188 

người); hiện còn cách ly tại cơ sở cách ly tập trung thị xã Hoài Nhơn là 69 người 

(Tại khu cách ly Trường cao đẳng Bình Định (cơ sở 2) 51 và Hoài Sơn 18).  
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- Cách ly tại nhà, nơi cư trú: hiện còn cách ly tại nhà: 24 F1; 254 F2. Tổng 

số hoàn thành cách ly về địa phương còn đang theo dõi sức khỏe: 47 người.  

- Số người còn theo dõi từ vùng dịch về địa phương: Trong ngày 

29/7/2021: 263 người (TPHCM 157), lũy kế từ ngày 9-29/7: 2.432 (có 1.545 về từ 

TPHCM). Cụ thể: Hoài Đức 289 (TPHCM 179), Bồng Sơn 198 (TPHCM 118), 

Hoài Xuân 194 (TPHCM 121), Hoài Tân 298 (TPHCM 176), Hoài Mỹ 204 

(TPHCM 154), Hoài Hương 145 (TPHCM 89), Hoài Hải 103 (TPHCM 87), Hoài 

Thanh 166 (TPHCM 78), Hoài Thanh Tây 125 (TPHCM 79), Hoài Hảo 120 

(TPHCM 82), Hoài Phú 64 (TPHCM 33), Hoài Châu 69 (TPHCM 42), Hoài Châu 

Bắc 76 (TPHCM 46), Hoài Sơn 91 (TPHCM 63), Tam Quan 91 (TPHCM 59), Tam  

Quan Nam 92 (TPHCM 66), Tam Quan Bắc 107 (TPHCM 73).  

Cách ly tại nhà 2.401 người, cách ly tập trung tự nguyện trong ngày 03 người 

(Hoài Hảo 02, Hoài Thanh 01), lũy kế 31 người (Hoài Sơn 21, Hoài Thanh 05, Hoài 

Hảo 05); số người trong gia đình của người từ vùng dịch về cùng cách ly tại nhà 

trong ngày 42 người, lũy kế 2.236. 

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: Trong ngày 624, lũy kế 49.547 người. 

- Hành khách được kiểm tra y tế tại các chốt trong ngày 1.179, lũy kế 30.124 

người (Hoài Nhơn trong ngày 154, lũy kế 8.018 người); nhà xe cam kết 34.678 

người; hành khách quét mã QR-CODE 15.029 người. 

2.4. Thực hiện xét nghiệm PCR, test nhanh: Tổng số 112.219 lượt người. 

Trong đó:  

- Xét nghiệm PCR: Trong ngày 430 lượt người, lũy kế 6.690. 

- Test nhanh: Trong ngày 29/7/2021, 3.785 lượt người, lũy kế 105.529. 

+ Tổng số lượng test nhanh 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, 210 lượt 

người, lũy kế 2.294. 

+ Trong ngày 29/7/2021, Test nhanh tại 09 điểm 3.575 lượt người, trong 03 

ngày từ 27-29/7/2021: 10.337 lượt người, lũy kế chung 70.729. Trong đó: Chốt 

kiểm tra Covid - 19 phía Bắc thị xã: trong ngày 544, 03 ngày 1.649; tại Trung tâm 

dịch vụ nông nghiệp: trong ngày 537, 03 ngày 1.259; tại Trạm Y tế Hoài Thanh 

Tây: trong ngày 248, 03 ngày 647; tại Nhà Văn hóa khu phố Lâm Trúc 2, phường 

Hoài Thanh: trong ngày 245, 03 ngày 920; tại Nhà Văn hóa thôn Công Lương, xã 

Hoài Mỹ: trong ngày 193; 03 ngày 640; tại Nhà Văn hóa khu phố Bình Chương, 

phường Hoài Đức: trong ngày 411, 03 ngày 986; tại Nhà Văn hóa thôn Thành Sơn 

Tây, xã Hoài Châu: trong ngày 229, 03 ngày 634; tại Trường trung học cơ sở Tam 
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Quan, phường Tam Quan: trong ngày 413, 03 ngày 899; tại Trạm kiểm soát biên 

phòng Tam Quan, phường Tam Quan Bắc: trong ngày 755, 03 ngày 2.703. 

2.5. 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: Lũy kế đã chi 3.864.000.000 đồng/2.564 

người/17 xã, phường (mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người)
1
. Hiện tiếp tục rà soát các đối 

tượng lao động để chi tiền hỗ trợ.  

2.6. 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, các xã, phường báo 

cáo không có trường hợp nào.  

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

Lũy kế xử phạt 117 đối tượng, số tiền 500.150.000 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 06 trường hợp, số tiền 45.000.000 

đồng; UBND các xã, phường xử phạt 85 trường hợp, với số tiền 130.150.000 đồng).  

 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 29/7/2021: người khai báo y tế 1.059 

người, 636/636 lượt người quét mã QR-CODE, đạt 100%.  

 III. Các biện pháp dập dịch 

- Tiếp tục quán triệt xuyên suốt quan điểm “chống dịch như chống giặc”, 

“siết chặt bên ngoài, tầm soát bên trong”; siết chặt hơn nữa kỷ luật, kỷ cương, nâng 

cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản 

lý, điều hành thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19; tuyệt 

đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm để nguồn bệnh xâm nhập, lây lan 

trong cộng đồng thành ổ dịch. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường 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 giám sát, xử phạt kịp thời, nghiêm minh đối với các 

đối tượng cách ly tại nhà vi phạm quy định phòng, chống dịch.  

- Tiếp tục thực hiện Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh Bình Định và Công văn số 892/SGTVT-VT ngày 30/6/2021 của Sở 

Giao thông vận tải: Tạm dừng các hoạt động vận chuyển hành khách liên tỉnh (gồm: 

tuyến cố định, xe du lịch, xe hợp đồng, xe taxi) đi/đến thị xã Hoài Nhơn (bao gồm 

cả Bến xe khách Bồng Sơn) và ngược lại; trừ các trường hợp phương tiện được điều 

động làm nhiệm vụ phòng, chống dịch và các nhiệm vụ khác được sự cho phép của 

cơ quan chức năng. Yêu cầu lực lượng tại các chốt kiểm soát tăng cường kiểm tra, 

                                           
1
 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 

93.000.000 đồng/62 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. 
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kiểm soát tất cả các phương tiện vận tải đường bộ phải đảm bảo thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; nhất là tất cả lái xe, phụ xe, người giao, 

nhận hàng… của các xe chở khách, xe vận chuyển hàng hóa, kể cả shipper.  

- Đối với những người từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch 

đến/về địa phương lưu trú: Hiện nay công dân Hoài Nhơn từ TP. Hồ Chí Minh và 

vùng dịch thường đi xe máy và ô tô con về địa phương lưu trú 24/24h, vì vậy, các 

điểm chốt kiểm tra y tế tiếp tục và tăng cường mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa trong 

công tác kiểm tra nghiêm ngặt, siết chặt vùng ngoài, tầm soát vùng trong để phát 

hiện, sàng lọc, hướng dẫn các đối tượng khai báo y tế, test nhanh và thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch nghiêm túc. Tuyệt đối không để sót, lọt đối tượng dễ 

tạo thành ổ dịch, lây lan ra cộng đồng. Đồng thời không được cách ly người không 

phải từ TP. Hồ Chí Minh, vùng dịch về địa phương (theo thông báo của Bộ Y tế, Sở 

Y tế tỉnh). 

Tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý, theo dõi, giám sát nghiêm ngặt các đối tượng 

nguy cơ cao đang cách ly y tế tại nhà. Trường hợp nhiều người từ TP. Hồ Chí Minh, 

tỉnh/vùng dịch cùng về địa phương lưu trú thuộc nhiều nhà/hộ gia đình khác nhau, vận 

động các hộ, người cách ly tự nguyện bố trí nhà riêng để các đối tượng này cùng cách 

ly tại một nhà và thực hiện đúng theo quy định về cách ly y tế tại nhà. Đối với những 

trường hợp đặc biệt gia đình không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện cách ly theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế thì Ban chỉ đạo - Chủ tịch UBND xã, phường thực hiện mô hình cách 

ly y tế nơi công cộng tại xã, phường (tại trường học, nhà văn hoá thôn, khu phố …) trên 

cơ sở tự nguyện của người cách ly y tế và gia đình người cách ly, chủ động tự theo dõi 

tình trạng sức khỏe và gia đình tự đảm bảo các điều kiện thực hiện đúng cách ly y tế theo 

quy định.  

- Tiếp tục thực hiện quản lý, kiểm soát nghiêm ngặt các chợ trên địa bàn xã, 

phường thành lập Tổ kiểm soát các lối ra vào chợ, phải thực hiện đúng quy định 

“5K”, cử người đo thân nhiệt, giãn khoảng cách 2m, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, 

không tập trung đông người trong chợ. Tuyệt đối không bán hàng ăn uống tại chợ. 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm khắc đối tượng đang thực hiện cách 

ly tại nhà mà đi ra ngoài, đi chợ. 

- Chỉ đạo phòng Lao động - thương binh và xã hội phối hợp UBND xã, 

phường rà soát người tâm thần trên địa bàn thực hiện test nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2 theo theo đúng qui định phòng, chống dịch, góp phần quan trọng tầm 

soát, sàng lọc người bệnh, nhất là người bệnh mà không có triệu chứng, sớm có biện 

pháp cách ly y tế, hạn chế tối đa lây lan ra cộng đồng. 

- Thực hiện Công văn số 4543/UBND-VX ngày 28/7/2021 của UBND tỉnh: 

Giao Công an thị xã phối hợp các phòng, ban liên quan và UBND các xã, phường 

kiểm tra, rà soát, siết chặt công tác quản lý cư trú, tạm trú, tập trung quản lý các cơ 

sở lưu trú, để phát hiện kịp thời các trường hợp người từ vùng dịch về/đến Hoài 

Nhơn cư trú bất hợp pháp, không tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19; xử lý theo thẩm quyền hoặc đề nghị cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm 

minh, kịp thời các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.  
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Tiếp tục yêu cầu Công an thị xã tăng tần suất tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt 

24/24h bảo đảm khép kín dọc tuyến Quốc lộ 1A, nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý 

nghiêm các xe khách, xe tải đường dài đậu đỗ dọc tuyến, các cửa hàng xăng dầu, 

trạm dừng nghỉ, trạm thu phí BOT, 03 điểm test nhanh Covid-19 dọc QL1A; tùy 

theo tình hình thực tế xử lý kịp thời nếu chưa đủ yếu tố xử lý hành chính, truy cứu 

trách nhiệm hình sự, thì nhắc nhỡ người dân thực hiện nghiêm túc, đúng qui định 

pháp luật.  

- Yêu cầu Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Giám đốc Ban quản lý cảng cá, 

Chủ tịch UBND xã, phường có tàu cá, ngư dân thực hiện nghiêm túc nội dung 11 tại 

kết luận số 125/TB-BCĐ ngày 26/7/2021 của Chủ tịch UBND – Trưởng Ban phòng 

chống dịch COVID-19 thị xã: Tiếp tục chỉ đạo các Tổ công tác kiểm tra, kiểm soát 

nghiêm ngặt dọc tuyến biển, tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong điều kiện dịch 

bệnh nguy cơ cao. Giám đốc Ban quản lý cảng cá Tam Quan chủ động phối hợp 

đồng bộ với điểm xét nghiệm tại Trạm Biên phòng Tam Quan xét nghiệm test 

nhanh cho 100% ngư dân, thuyền trưởng, thuyền viên và thợ máy tàu cá vào Cảng 

cá Tam Quan. Tuyệt đối không cho tàu cá và thuyền trưởng ngoài địa phương Hoài 

Nhơn vào neo đậu tại Cảng cá Tam Quan.  

  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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