
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

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

V/v tập trung thực hiện 

các biện pháp giãn cách xã hội 

tại khu vực âu tàu Tam Quan 

 

 
Kính gửi: 

- Đồn Biên phòng Tam Quan Nam; 

- Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan; 

- Công an thị xã Hoài Nhơn; 

- Ủy ban nhân dân phường Tam Quan Bắc. 

 
Hàng ngày, người dân đi ra, vào khu vực âu tàu Tam Quan thuộc phường 

Tam Quan Bắc để đi đánh bắt, mua bán hải sản tập trung vào buổi sáng sớm và 
chiều tối; nhất là những ngày âm lịch từ ngày 05 đến ngày 20 hàng tháng lượng 
tàu nhập bến, xuất bến rất lớn; thuyền viên, người dân mua bán hải sản, hậu cần 
nghề cá cho tàu thuyền rất nhiều. Mặt khác, ý thức phòng chống dịch bệnh của 
một số thuyền viên, ngư dân còn hạn chế… Do đó, công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục tình trạng nêu trên, triển khai 
công tác phòng, chống dịch COVID-19 khu vực âu tàu Tam Quan đạt kết quả. 
Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND - Trưởng ban BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 
phường Tam Quan Bắc chủ trì phối hợp các ngành liên quan xây dựng phương 
án phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả tại khu vực âu tàu Tam Quan. Trong 
đó, tập trung thực hiện các biện pháp giãn cách không cho tập trung đông người, 
đảm bảo khoảng cách giữa người dân, ngư dân khu vực âu tàu theo đúng quy 
định (nhất là các bến cá tư nhân, bến cá tự phát), thực hiện nghiêm túc “5K”. 
Yêu cầu các chủ bến cá phải thực hiện khử khuẩn 2 lần/ngày vào những ngày 
tàu cá cập bến tập trung và 2 lần/tuần đối với ngày còn lại. Tăng cường công tác 
kiểm tra, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

2. Đồn trưởng Đồn biên phòng Tam Quan Nam chỉ đạo Trạm Kiểm soát 
biên phòng Tam Quan thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 theo quy định. Tăng cường kiểm tra người và phương tiện ra, vào 
khu vực âu tàu Tam Quan; yêu cầu người xuất, nhập bến phải có giấy chứng 
nhận xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 còn hiệu lực trong 03 ngày; phối hợp 
UBND phường Tam Quan Bắc kiểm tra người và phương tiện thực hiện các 
biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ của Đồn phối 
hợp các xã, phường ven biển thường xuyên tuần tra, kiểm soát tuyến biển kịp 
thời phát hiện, xử lý người và phương tiện ra, vào các bãi ngang không đúng 
quy định phòng, chống dịch COVID-19. 



3. Giám đốc Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan tổ chức thực hiện biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả; tập trung thực hiện nghiêm túc 
“5K”, nhất là giãn cách, khẩu trang, khoảng cách đúng quy định; phối hợp tốt 
với UBND phường Tam Quan Bắc, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Trạm 
Kiểm soát Biên phòng Tam Quan trong các công tác phòng, chống dịch; lập 
danh sách tàu cá, thuyền viên (nhất là các ngư dân lưu trú ở cảng cá (các 
tỉnh/vùng có dịch) chuẩn bị vào Cảng cá Tam Quan. 

4. Yêu cầu Công an thị xã chỉ đạo Công an xã, phường ven biển tăng 
cường lực lượng phối hợp với các đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra, kiểm 
soát, xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi phạm quy định về công tác phòng, 
chống dịchCOVID-19. 

Yêu cầu Thủ trương các đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh(b/c); 

- Như trên; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- MT, Hội, đoàn thể CT-XHthị xã; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; 

- UBND xã, phường; 

- Lưu:VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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