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THÔNG BÁO 

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã 

tại Hội nghị trực tuyến lúc 17 giờ 00, ngày 11/7/2021 

 

Ngày 11/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã họp trực 

tuyến về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh. Chủ trì: Đồng chí Phạm Trương – 

Trưởng ban, thành phần dự họp có các đồng chí Phó Trưởng ban; tại điểm cầu các 

xã, phường: Các Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; Sở chỉ huy phía Bắc, phía Nam; 

Bí thư, Chủ tịch, Trưởng, phó BCĐ các xã, phường và thành phần có liên quan. 

Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng báo cáo, các thành phần dự họp tham gia ý kiến, 

đồng chí Phạm Trương – Trưởng BCĐ kết luận như sau: 

1. Yêu cầu thành viên BCĐ thị xã, các Tổ công tác, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan; Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, phường nâng cao tinh 

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

quản lý, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; tăng cường tuyên truyền, nhắc 

nhở, kiểm tra, xử phạt; yêu cầu người dân và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thị xã; các 

văn bản và ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban BCĐ phòng, 

chống dịch COVID-19 thị xã tại Hội nghị trực tuyến hàng ngày ... Trong quá trình 

triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất Ban 

chỉ đạo thị xã xem xét, giải quyết. 

2. Yêu cầu Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, 

khẩn trương khắc phục ngay một số tồn tại, hạn chế như: một số địa phương chưa 

phân công, bố trí người tiếp nhận thông tin người dân từ các tỉnh liên hệ, khai báo 

khi về địa phương; các chốt kiểm soát từng lúc, từng nơi còn lơ là, chủ quan trong 

kiểm soát người và phương tiện, chưa nghiêm túc thực hiện “5K”, sổ ghi chép 

chưa đầy đủ, vị trí đặt chốt chưa phù hợp; hằng ngày nắm bắt thông tin người dân từ 

TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch về địa phương và kiểm tra, theo dõi các 

trường hợp cách ly y tế tại nhà có nơi thực hiện chưa nghiêm túc, chưa treo biển 

thông báo và 09 nội dung trách nhiệm của người được cách ly y tế, chậm ban hành 

quyết định đối với các trường hợp đã hoàn thành cách ly y tế tại nhà; có nơi người 

dân chưa thực hiện nghiêm túc giãn cách xã hội ... 

a) Tiếp tục thực hiện phương châm "đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối 

tượng"; tiếp tục tuyên truyền, thông tin qua đài truyền thanh, loa lưu động, kêu gọi 

người dân, nhất là người về từ vùng dịch phải khai báo y tế và thực hiện biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định; rà soát toàn bộ các gia đình có người thân đang sinh 



sống, học tập, làm việc tại các tỉnh/vùng dịch, đặc biệt là tại thị xã Đức Phổ (tỉnh 

Quảng Ngãi) và vùng tâm dịch của TP Hồ Chí Minh; thống kê, nắm chắc danh sách 

những người đã và sẽ về địa phương lưu trú để tập trung theo dõi, phối hợp thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Xác định nguồn lây chính là những 

người có yếu tố dịch tễ từ xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh (thị xã Đức Phổ), TP Hồ 

Chí Minh và các vùng có dịch, vì vậy việc rà soát, nắm chắc người về từ vùng dịch 

nêu trên là cấp bách, trọng tâm, nhằm siết chặt, khoá chặt kể cả trong cộng đồng và 

cách ly y tế tại nhà.  

Địa phương nào thiếu trách nhiệm, buông lỏng, chủ quan, lơ là để xảy ra ổ dịch 

từ nguồn lây trên, thì người đứng đầu xã, phường đó phải chịu trách nhiệm và bị xử lý 

kỷ luật nghiêm khắc (lưu ý: 100% người cách ly y tế tại nhà (kể cả người chung sống 

trong gia đình là F2, F3 và người tiếp xúc gần) phải nghiêm túc thực hiện 24/24h đối 

với 09 nội dung về trách nhiệm của người được cách ly y tế tại nhà theo Quyết định 

số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y tế).  

b) Khẩn trương truy vết triệt để, không để sót, lọt các đối tượng F2, F3 có liên 

quan đến ca dương tính với SARS-CoV-2, nhằm chủ động sàng lọc, truy vết nhanh, 

quản lý chặt chẽ hơn, xử lý thần tốc hơn các đối tượng khi F1 trở thành F0 hoặc F2 

thành F0, F2 thành F1, F3 thành F2. 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; 

trong hộ gia đình có người là F1, F2 đang cách ly y tế tại nhà, yêu cầu bắt buộc phải 

có quyết định cách ly y tế tại nhà đối với các thành viên còn lại đang chung sống 

trong cùng một nhà, vì đây là đối tượng F2, F3 cần quản lý chặt chẽ, tuyệt đối không 

để các đối tượng này đi lại tự do như thời gian qua  (lưu ý, phải ra quyết định áp 
dụng biện pháp cách ly y tế và cấp giấy xác nhận đã hoàn thành cách ly y tế đối với 
người được cách ly; có biển thông báo, kèm theo 09 nội dung trách nhiệm của người 

được cách ly y tế tại nhà theo Quyết định số 879/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y 
tế). 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. 

c) Đối với các nhóm thợ tham gia xây dựng nhà ở tư nhân: Kiểm tra, yêu cầu 

các nhóm thợ phải test nhanh, nghiêm túc thực hiện “5K” và các biện pháp phòng, 

chống dịch; nếu không đảm bảo các quy định phòng, chống dịch, có nguy cơ lây lan 

dịch bệnh COVID-19, thì yêu cầu tạm dừng hoạt động xây dựng trong thời gian thực 

hiện giãn cách xã hội. Nếu nơi nào lơ là, thiếu trách nhiệm để các nhóm thợ mang 

nguồn bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng thành ổ dịch, thì sẽ xử lý kỷ luật 

nghiêm khắc người đứng đầu địa phương đó theo quy định pháp luật. 

d) Đối với việc tổ chức đám tang: Trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội, 

phải giữ khoảng cách giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ; kẻ vạch, giăng dây, hướng dẫn giữ khoảng cách tối thiểu 

2m. Yêu cầu UBND xã, phường kiểm soát chặt chẽ, phối hợp với  gia đình sắp xếp 

đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống dịch theo quy định.  

3. Yêu cầu UBND phường Tam Quan khẩn trương khoanh vùng khu vực 

nhà ông C.V.L (khu phố 4, Tam Quan) trong vùng bán kính khoảng 500m theo mô 

hình “3 lớp” để kiểm soát chặt chẽ nguồn lây, thực hiện các giải pháp bắt buộc 

tương ứng đối với mức độ “nguy cơ rất cao”; tiến hành truy vết các trường hợp liên 



quan đến ca bệnh; kịp thời, phun khử khuẩn, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 

cho tất ca người dân trong vùng lõi (khu phố 4, Tam Quan). Thời gian hoàn thành 

trong đêm ngày 11/7/2021. 

4. Công an thị xã duy trì tăng cường các Tổ kiểm tra lưu động dọc tuyến 

Quốc lộ 1A nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các xe khách, xe tải đường 

dài dừng, đậu đỗ dọc tuyến, có nguy cơ xâm nhập vào địa bàn thị xã. Rà soát, kiểm 

điểm trách nhiệm đối với Trưởng chốt kiểm soát (tại chốt đèo Bình Đê hoặc đèo 

Vĩnh Tuy) đã để ông C.V.L (khu phố 4, Tam Quan) qua chốt kiểm soát, đến nhà 

ông Võ. T (xã Phổ Châu, Đức Phổ) dẫn đến lây lan dịch bệnh; khẩn trương điều 

tra, kịp thời xử lý các đối tượng ở phường Hoài Đức giấu người trong cốp xe, trốn 

tránh chốt kiểm soát để đưa người vào địa bàn Khu phố 1, phường Bồng Sơn … xử 

lý nghiêm minh nhằm răn đe, giáo dục, không để Nhân dân hoang mang trong điều 

kiện thực hiện giãn cách xã hội. 

Yêu cầu các thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã, các xã, 

phường; Thủ trưởng các ngành có liên quan trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT. Thị ủy (b/c); 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- UV BTVTU, Thị uỷ viên; 

- Các hội, đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: BCĐ. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Phạm Trương 
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