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Kính gửi: Công ty TNHH Xăng dầu và thủy sản Bảy Cường. 

          

 

 
 

 Thực hiện Thông báo kết luận số 103/TB-BCĐ ngày 19/7/2021 của Ban chỉ 

đạo Phòng chống dịch Covid-19 về 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 18/7/2021. 

 Ngày 17/7/2021, sau khi nhận thông tin có 02 trường hợp là lái xe và phụ xe 

(người ở Hoài Ân) đến đổ dầu tại Trạm dừng nghỉ Bồng Sơn của Công ty TNHH 

Xăng dầu và thủy sản Bảy Cường có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-

2. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của thị xã đã tiến hành các biện pháp sát 

khuẩn và truy vết các đối tượng F1, F2 tại Trạm dừng nghỉ Bồng Sơn. Trong quá 

trình Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ, Công ty TNHH Xăng dầu và thủy sản Bảy 

Cường không phối hợp cung cấp thông tin liên quan (đối tượng F1, F2) đến trường 

hợp dương tính với SARS-CoV-2 đậu đỗ xe tải tại Trạm dừng nghỉ Bồng Sơn. Khi 

chính quyền địa phương yêu cầu trích xuất camera tại Trạm dừng nghỉ Bồng Sơn, 

công ty không hợp tác thực hiện ngay. Sau thời gian 2 giờ kể từ thời điểm yêu cầu của 

chính quyền địa phương, Công ty TNHH Xăng dầu và thủy sản Bảy Cường mới trích 

xuất camera, cung cấp các thông tin liên quan, làm chậm công tác truy vết F1, F2 trên 

địa bàn thị xã.  

 Xét thấy việc Công ty TNHH Xăng dầu và thủy sản Bảy Cường không hợp tác 

cung cấp thông tin liên quan đến 02 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 dẫn đến 

chậm trễ trong công tác truy vết F1, F2 trên địa bàn thị xã là sự thiếu trách nhiệm 

trong công tác phòng chống dịch Covid-19 của Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu 

và thủy sản Bảy Cường. UBND thị xã Hoài Nhơn phê bình Giám đốc Công ty TNHH 

Xăng dầu và thủy sản Bảy Cường vì đã không phối hợp cung cấp thông tin liên quan 

trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 đậu đỗ xe tải tại Trạm dừng nghỉ Bồng Sơn. 

 Yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu và thủy sản Bảy Cường nghiêm 

túc thực hiện các quy định của nhà nước trong công tác phòng chống dịch Covid-19. 

Cụ thể một số nội dung như sau: tổ chức test nhanh cho nhân viên của công ty thường 

xuyên theo đúng quy định, thực hiện nghiêm túc khẩu hiệu 5K của Bộ Y tế, tổ chức in 

màu, rõ ràng nội dung 5K và đặt tại các vị trí trực quan dễ quan sát (như các trụ của 

cửa hàng xăng dầu), nghiêm cấm việc đậu đỗ xe tại khu vực của Trạm dừng nghỉ 

Bồng Sơn, thường xuyên tổ chức sát khuẩn khu vực cửa hàng 2 lần/tuần, phối hợp 

cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời cho chính quyền địa phương trong công tác phòng 



chống dịch Covid-19 khi có yêu cầu. Trường hợp Công ty TNHH Xăng dầu và thủy 

sản Bảy Cường không chấp hành sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

 Yêu cầu Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu và thủy sản Bảy Cường  nghiêm 

túc thực hiện/. 

  

Nơi nhận:                                                                             
- Như trên; 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 thị xã;  

- Lưu  VT. 

 KT. CHỦ TỊCH               

PHÓ CHỦ TỊCH 

ĐK 
Phạm Văn Chung 
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