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Số:          /BC-BCĐ            Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

BÁO CÁO NHANH 

Tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn 

(Cập nhật lúc 17h00, ngày 04/7/2021) 

  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-

19 tỉnh, Thị ủy Hoài Nhơn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 báo cáo 

nhanh công tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn, thị xã, cụ thể như sau: 

I. Tình hình dịch bệnh đến 17h00 ngày 03/7/2021 

Số ca mắc Covid-19: 13 người (Tam Quan Bắc 02 người, Tam Quan Nam 

01 người, Tam Quan 02 người, Bồng Sơn 07, Hoài Châu 01), đang điều trị tại 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn và Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Ban hành Phương án số 01/PA-UBND ngày 29/6/2021 về tổ chức phong tỏa 

tạm thời một khu vực/thôn/khu phố/xã/phường để phòng, chống dịch Covid-19; 

Công văn số 1059/UBND-TH ngày 03/7/2021 về việc tạm thời giãn cách xã hội 

phòng chống Covid-19 tại phường Bồng Sơn; Công văn số 1060/UBND-TH ngày 

03/7/2021 về việc khẩn trương khoanh vùng kiểm soát phòng, chống dịch Covid-

19 tại phường Bồng Sơn. 

Triển khai thực hiện Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của 

UBND tỉnh Bình Định về việc giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo 

tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

Ban chỉ đạo ban hành văn bản số 60/BCĐ-TH ngày 04/7/2021 yêu cầu Chủ 

tịch UBND các xã, phường tiếp tục tăng cường, giám sát nghiêm túc các trường 

hợp đang cách ly tại nhà.  

 2. Kết quả: 

2.1. Truy vết: Trong ngày, điều tra 32 người F1, lũy kế 493; 338 người 

F2, lũy kế 1.720.  

2.2. Cách ly: 

- Tập trung: 191 người. 
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+ Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung thị xã Hoài Nhơn là 123 người 

(Trong đó, tại khu cách ly Trường cao đẳng Bình Định (cơ sở 2) 83 và Hoài Sơn 

22, TT GDNN-GDTX 18). 

+ Cách ly tại tỉnh 68 người. 

- Tại nhà, nơi cư trú: 2.009 người (289 người F1, 1.720 F2). 

- Tại các cơ sở y tế: 13 người. 

2.3. Khai báo y tế:  

- Tại Trạm Y tế xã, phường: Trong ngày 04/7/2021: 431 người, lũy kế 

40.025 người; 

- Tại các chốt kiểm tra Covid-19 từ ngày 25/6 đến cuối ngày 04/7/2021: 

hành khách được kiểm tra y tế tại các chốt 7.965 người (Hoài Nhơn 2.145 

người); nhà xe cam kết 12.886 người; hành khách quét mã QR-CODE 3.555 

người. 

2.4. Thực hiện Test nhanh: 15.082 trường hợp (từ 17h ngày 03/7/2021 đến 

17h00 ngày 04/7/2021 đã test 1.794 trường hợp). 

- Tổng số lượng lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV2 tại các xã, phường và 

các điểm nguy cơ: 7.747 người. Cụ thể các xã, phường: Hoài Đức 49, Bồng Sơn 

1.483, Hoài Tân 198, Hoài Xuân 113, Hoài Thanh Tây 130, Hoài Thanh 147,  

Hoài Hảo 728, Hoài Phú 79, Hoài Châu 60, Hoài Châu Bắc 254, Hoài Sơn 142, 

Tam Quan 628, Tam Quan Bắc 3.129, Tam Quan Nam 124, Hoài Hương 415, 

Hoài Hải 38, Hoài Mỹ 30, Trường THPT Nguyễn Trân 46, các cơ quan 40.   

- Tại các cụm công nghiệp: Đã tổ chức test nhanh Covid-19 cho 4.233/8.100 

công nhân, đạt 50,3%, trong đó: Công ty CP May Tam Quan 2.110, Công ty CP 

May An Phát 920, Công ty Thiên Phát 1.020, Công ty CP XNK Lâm sản Hoài 

Nhơn 183. 

- 1.547  tài xế xe đi qua chốt kiểm tra Covid - 19 phía Bắc thị xã có nguy cơ. 

- Test nhanh tại điểm Trạm Y tế Hoài Thanh Tây: 971; tại Trung Tâm 

dịch vụ nông nghiệp: 584 (dương tính 01, người ở Hoài Hương). 

2.5. Xử lý hóa chất tiêu độc khử trùng: Trong ngày 04/7/2021: Đã  

phun khử khuẩn toàn diện phường Tam Quan... 

2.6. Tổ Covid cộng đồng 180 tổ/2.018 thành viên; chốt chặn: 89 

chốt/1.033 thành viên.  

  III. Các biện pháp dập dịch 

  - Tổ chức tuyên truyền lưu động đến từng thôn, khu phố trên địa bàn thị 

xã về Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND tỉnh Bình Định 

cho Nhân dân, doanh nghiệp biết, chuẩn bị các điều kiện và chung sức, đồng lòng 

hợp tác với chính quyền địa phương chấp hành các quy định cách ly, phong tỏa và 

giãn cách xã hội của tỉnh. 
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  - Thiết lập đường dây nóng tiếp nhận thông tin, khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình thực hiện phòng, chống Covid-19 trên địa bàn thị xã. 

 - Tập trung chỉ đạo test nhanh cho người dân các khu vực có nguy cơ cao. 

 - Chỉ đạo UBND các xã, phường: 

 + Tiếp tục tập trung rà soát các đối tượng hành nghề thợ xây, thợ nề trên 

địa bàn xã, phường, lập danh sách (đến nay có 07 xã, phường báo cáo: Tam 

Quan, Hoài Than Tây, Hoài Thanh, Hoài Mỹ, Hoài Đức, Hoài Xuân, Hoài Hảo); 

Yêu cầu các nhà thuốc, quầy thuốc tư nhân báo cáo kịp thời khi có người dân 

đến mua thuốc để trị bệnh có triệu chứng như: sốt, ho khan, mệt mỏi, đau cổ 

họng, khô họng, đau nhức, tiêu chảy, mất vị giác, mất mùi… 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. 

 + Chỉ đạo Tổ Covid-19 cộng đồng các thôn, khu phố tăng cường các biện 

pháp phòng, chống dịch. 

- 02 Tổ công tác đặc biệt do các Phó Bí thư Thị ủy làm Tổ trưởng chỉ đạo, 

kiểm tra, giám sát, hướng dẫn và vận động Nhân dân các phường: Tam Quan, 

Tam Quan Nam, Tam Quan Bắc, Hoài Hảo, Bồng Sơn thực hiện nghiêm Chỉ thị 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tiếp tục nhiệm vụ của 02 Sở Chỉ huy phía Bắc, phía Nam thị xã về chỉ 

đạo, điều hành mọi mặt hoạt động xã hội trong điều kiện giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã; theo Quyết 

định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND tỉnh Bình Định. 

  Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; Ban Chỉ đạo thị xã báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- Thường trực Thị uỷ (để b/c); 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 thị xã; 

- Lưu: VT, 80b. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Trần Hữu Thảo 
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