
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 rà soát đối tượng có nguy cơ 

lây nhiễm SARS-COV-2 

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường 

 

Hiện nay, trước những diễn biến lây lan trong cộng đồng rất phức tạp của 

dịch COVID -19, đặc biệt là trên địa bàn phường Bồng Sơn có liên quan từ một 

số thợ xây, thợ nề… Để hạn chế sự lây lan và kiểm soát kịp thời dịch bệnh 

COVID-19 theo Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành 

chính tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19 (ban hành kèm theo Quyết 
định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng 

chống dịch COVID-19); Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ 

tịch UBND tỉnh về việc tiếp tục tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh…Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-

19 thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện cụ thể như sau: 

1. Rà soát các đối tượng hành nghề thợ xây, thợ nề trên địa bàn xã, 

phường, lập danh sách; tổ chức test nhanh SARS-COV-2; khai báo y tế, đánh 

giá mức độ nguy cơ, truy vết, khoanh vùng, cách ly, thực hiện các biện pháp dập 

dịch theo quy định… báo cáo kết quả về Thường trực Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 thị xã (qua Văn phòng HĐND và UBND thị xã) đến 16 giờ ngày 

04/7/2021. 

2. Yêu cầu các nhà thuốc, quầy thuốc y tế tư nhân báo cáo kịp thời khi có 

người dân đến mua thuốc để trị bệnh có triệu chứng như: ngứa, đau cổ họng; 

khô họng; ho khan, sốt, khó thở, mất vị giác hoặc khứu giác… cho UBND xã, 

phường để 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. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường, 

thực hiện hiệu quả, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, đúng quy 

định pháp luật./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- UBND thị xã; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 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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