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THÔNG BÁO 

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19  
tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17 giờ 00 ngày 22/7/2021 

 

Ngày 22/7/2021, Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 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 - Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng BCĐ thị xã kết luận như sau: 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Ban Chỉ đạo, Chủ 
tịch UBND các xã, phường khẩn trương quán triệt cho các chi, đảng bộ trực thuộc 
và cán bộ, đảng viên, thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 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. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản có liên quan 
của Trung ương, tỉnh, thị xã, đặc biệt là các văn bản kết luận chỉ đạo của Chủ tịch 
UBND thị xã - Trưởng ban BCĐ thị xã tại Hội nghị trực tuyến hàng ngày, sát đúng 
với tình hình thực tế tại địa phương.  

Thống nhất tuyệt đối về nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm 
“chống dịch như chống giặc”; đồng thời nhất quán chủ trương thực hiện “mục tiêu 
kép” (vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội), nhưng vẫn luôn đặt 
tính mạng và sức khỏe của Nhân dân là trên hết, trước hết. Phát huy và duy trì tốt 
hơn, cụ thể hơn, kiên trì, kiên quyết hơn nữa để bảo vệ thành quả bước đầu trong 
công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã; đồng thời phải nghiêm túc rút kinh 
nghiệm sâu sắc và chấn chỉnh ngay biểu hiện chủ quan, lơ là, buông lỏng trong 
công tác phòng, chống dịch ở mức độ “nguy cơ cao” và “nguy cơ rất cao”.  

Siết chặt 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, trước hết cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức 
phải là người gương mẫu, đi đầu để nhân dân noi theo với mục tiêu đẩy lùi dịch 
bệnh trong thời gian sớm nhất; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách 
nhiệm để nguồn bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng thành ổ dịch. Nếu nơi nào 
lơ là, thiếu trách nhiệm để 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, đơn vị đó theo 
quy định pháp luật. 



2. Yêu cầu Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, phường 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 ...  

a) Tiếp tục tăng cường, củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các chốt kiểm 
soát dọc QL1A, đường ĐT, ĐH và các chốt chính tại ranh giới xã, phường. Kiểm 
soát nghiêm ngặt, nhằm tầm soát nguồn bệnh từ bên ngoài vào địa bàn từng xã, 
phường, nhất là giám sát chặt chẽ đối với người từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và 
các tỉnh/vùng dịch; ngư dân, đặc biệt là chủ xe, lái xe, phụ xe đường dài vận 
chuyển hàng hoá đi/đến TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch đến/về địa phương 
xã, phường phải khai báo y tế ngay và xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2.  

Lưu ý: kể từ hôm nay (ngày 22/7/2021) tất cả người từ Hà Nội về tại Hoài 
Nhơn sẽ phải thực hiện cách ly y tế tại nhà 14 ngày (biện pháp như TP. HCM) và 
lấy mẫu xét nghiệm 4 lần theo hướng dẫn của Sở Y tế. Tất cả người từ Hà Nội 
đến/về Hoài Nhơn bằng đường bộ, đường sắt, hàng không, đường thuỷ đều phải 
khai báo y tế ngay và có kết quả xét nghiệm test nhanh/PCR âm tính còn trong thời 
hạn 03 ngày (72 giờ). 

b) Tăng cường hơn nữa, siết chặt hơn nữa, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản 
lý, theo dõi, giám sát nghiêm ngặt các đối tượng nguy cơ cao đang cách ly y tế tại 
nhà, đặc biệt là đối với người từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch, 
ngư dân, lái xe, phụ xe đường dài đến/về địa phương lưu trú đang cách ly y tế tại 
nhà. Thực hiện chặt chẽ việc bàn giao và theo dõi, giám sát nghiêm ngặt đối với các 
bệnh nhân COVID-19 (F0) đã xuất viện về cách ly y tế tại nhà, đề phòng tái dương 
tính, đảm bảo không để lây nhiễm chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

c) Giao Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã, phường có chủ trương vận 
dụng mô hình cách ly y tế nơi công cộng tại xã, phường (tại trường học, nhà văn hoá 
thôn, khu phố … đối với những người đến/về từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các 
tỉnh/vùng dịch nhưng gia đình không đảm bảo tiêu chuẩn, điều kiện cách ly theo 
hướng dẫn của Bộ Y tế, trên cơ sở tự nguyện của người cách ly y tế và gia đình, 
người cách ly, thực hiện theo đề xuất của Trạm y tế trên địa bàn xã, phường hoặc 
Trung tâm y tế, phòng Y tế thị xã và phải chịu trách nhiệm toàn diện an toàn tuyệt 
đối về người và các biện pháp phòng chống dịch. 

d)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 là tập trung đông người, không đảm bảo khoảng cách, không đeo khẩu 
trang, không nghiêm túc thực hiện quy định về trách nhiệm đối với người cách ly y 
tế tại nhà … 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, tuyệt đối không cho 
bán hàng ăn, uống tại chợ; thực hiện phun hóa chất khử khuẩn ít nhất 02 lần/tuần. 
Tất cả các tiểu thương bán hàng ở chợ phải thực hiện test nhanh kết quả âm tính 



còn hiệu lực theo qui định. Hướng dẫn Nhân dân mua hàng hóa trong chợ đi theo 
một chiều, thực  hiện nghiêm túc thông điệp 5K (nhất là đo thân nhiệt, đeo khẩu 
trang, kẻ vạch, xếp hàng và giữ khoảng cách người với người tối thiểu 2m, khử 
khuẩn theo qui định…), không đến chợ nếu có một trong các biểu hiện mệt mỏi, 
sốt, ho, đau rát họng, khó thở. Trường hợp BQL, Tổ quản lý các chợ không thực 
hiện nghiêm túc, không đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch Chủ tịch UBND 
xã, phường quyết định tạm dừng ngay hoạt động chợ trên địa bàn xã, phường. 

đ) 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… 
Báo cáo Ban chỉ đạo thị xã để chỉ đạo 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. Nếu địa phương nào không báo cáo hoặc báo cáo không có, mà xảy ra 
trường hợp người có các triệu chứng trên mắc COVID-19 thì sẽ xử lý nghiêm khắc 
đối với người đứng đầu địa phương đó theo quy định pháp luật. 

e) Tiếp tục 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, tự nguyện trả phí nhằm 
nâng cao tỷ lệ người dân xét nghiệm trên địa bàn, 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 nguy cơ lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. 

ê) Chỉ đạo bộ phận chuyên môn tạo mã QR Code tại trụ sở làm việc, các 
chốt kiểm soát, chợ dân sinh, khu dân cư, điểm công cộng … trên địa bàn, đồng 
thời tuyên truyền, hướng dẫn người dân sử dụng cài đặt, sử dụng Bluezone. Huy 
động, phân công các tổ Covid cộng đồng theo sự phân công phụ trách từng hộ, 
nhóm hộ gia đình thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng 
người” để hướng dẫn và đề nghị tất cả người dân có điện thoại thông minh đều cài 
đặt và sử dụng Bluezone.  

g) Tạo điều kiện thuận lợi cho công nhân, nhân viên các đơn vị dịch vụ công 
(điện, nước, thuỷ lợi, viễn thông …) và các đơn vị thi công xây dựng cơ sở hạ tầng 
ở địa phương mình; đảm bảo đầy đủ thủ tục và thực hiện nghiêm túc các biện pháp 
phòng chống dịch.  

3. Yêu cầu UBND các xã, phường: Hoài Sơn, Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, 
Hoài Phú, Hoài Hảo khẩn trương kiểm tra các các chốt kiểm soát và người sử dụng 
lao động làm rừng; xác minh thông tin báo chí nêu vụ việc khoảng 30 người dân 
huyện Ba Tơ (Quảng Ngãi) lao động tại thị xã Hoài Nhơn qua chốt kiểm soát, đi 
bộ xuyên đêm về quê tránh dịch. Báo cáo Ban chỉ đạo thị xã chậm nhất 21 giờ 00 
ngày 22/7/2021.Trường hợp chưa xác định được vụ việc, giao Trưởng Công an thị 
xã chỉ đạo điều tra xử lý nghiêm minh đúng qui định pháp luật (kể cả người sử 
dụng lao động, cán bộ trực chốt; Chủ tịch UBND xã, phường có liên quan). 

4. Yêu cầu Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tiếp tục chỉ đạo các Tổ công tác 
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. 



5. Yêu cầu UBND xã Hoài Mỹ nghiêm túc thực hiện Thông báo số 81/TB-
BCĐ ngày 09/7/2021 của Trưởng ban Ban chỉ đạo thị xã về việc thiết lập chốt 
“chốt đóng” tại đèo Phú Thứ (giữa xã Hoài Mỹ và xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ); cử 
người trực chốt, khoá chặt 24/24h, tuyệt đối không cho người, phương tiện qua lại 
giữa 2 địa phương. 

6. Yêu cầu Phòng Lao động phối hợp với UBND xã, phường khẩn trương 
hoàn thành chi trả kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có 
giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp 
khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn 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. Lưu ý: phải bố trí chi trả lệch thời gian, giữ khoảng cách, đảm bảo 
công tác phòng chống dịch; chi trả đúng đối tượng quy định, tuyệt đối tránh sai sót, 
nảy sinh khiếu kiện sau này.  

7. Giao đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Chỉ huy 
trưởng phía Nam chỉ đạo chốt ga đường sắt Bồng Sơn tăng cường lực lượng kiểm 
soát tại ga đối với người về từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh và các vùng dịch đến ga, 
phải đo thân nhiệt, khai báo y tế, test nhanh, khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng 
cách, tuyệt đối không để sót, lọt đối tượng khi xuống ga Bồng Sơn mà không thực 
hiện nghiêm túc qui định phòng chống dịch Covid-19 trước khi về nhà lưu trú. 

8. Yêu cầu Thủ trưởng các ngành, hội đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, 
phường; chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã chỉ 
đạo cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ở đơn vị mình thực hiện tiêm 
chủng vắc xin phòng COVID-19 đúng đối tượng, số lượng, thời gian theo thông 
báo của Trung tâm Y tế thị xã và khuyến cáo phải có giấy xét nghiệm test nhanh 
SARS – COV-2 có kết quả âm tính, còn hiệu lực trong 3 ngày kể từ ngày xét 
nghiệm; cử người giám sát việc tổ chức tiêm vắc xin, không để xảy ra tình trạng tụ 
tập đông người, bảo đảm trật tự, giãn cách, không ùn tắc, thực hiện nghiêm các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. Giao Phòng Y tế phối hợp 
Trung tâm Y tế thị xã chuẩn bị các điều kện tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng 
COVID-19 theo Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND thị xã 
đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các đối tượng được ưu tiên tiêm phòng vắc xin, nhất 
là những người trên 65 tuổi, người mắc các bệnh mạn tính. 

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

- Phòng Nội vụ; BQL Cảng cá; 

- Các hội, đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: BCĐ. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Phạm Trương 
 



 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-07-23T10:30:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Trần Đinh<dinht@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-07-23T10:33:41+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-07-23T10:50:05+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-07-23T10:50:09+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-07-23T10:52:43+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




