
UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

Số:          /BCĐ-TH Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2021 
  

V/v yêu cầu báo cáo số liệu 
về người có nguy cơ cao sau khi 

khai báo y tế toàn dân 

 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường 

 

Sau khi tổ chức khai báo y tế toàn dân, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch 
COVID-19 các xã, phường báo cáo có 5.081 trường hợp có nguy cơ cao nhiễm 
COVID-19. Để khẩn trương thực hiện truy vết, khoanh vùng, cách ly, dập dịch 
COVID-19 trên địa bàn thị xã. 

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã yêu cầu UBND các xã, 
phường tiếp tục tổng hợp, phân tích, báo cáo số lượng người có nguy cơ cao (kể 
cả 5.081 trường hợp có nguy cơ cao nhiễm COVID-19 có danh sách đính kèm, 
trong đó nêu cụ thể về: Người về từ vùng dịch (TP. Hồ Chí Minh, Quãng Ngãi, 
Phú Yên, ĐakLak…), thợ nề, thợ xây, tài xế, buôn bán thủy hải sản tại các chợ, 
các trường hợp F1, F2, F3 còn sót hoặc mới phát sinh nhưng chưa test nhanh... 

Báo cáo gửi về Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã (qua 
Văn phòng HĐND và UBND thị xã) chậm nhất trước 21 giờ 00 ngày 

04/7/2021, để thực hiện test nhanh trong ngày 05/7/2021, truy vết, khoanh vùng 
và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

Yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- UBND thị xã; 
- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch thị xã; 
- Lưu: BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 

Phạm Văn Chung 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 
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