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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 01/8/2021) 

  

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 01/8/2021 

Trong ngày 01 ca mắc mới (Bồng Sơn), lũy kế số ca mắc Covid-19: 24 người 

(Tam Quan Bắc 02 người, Tam Quan Nam 01 người, Tam Quan 02 người, Bồng Sơn 

09 người, Hoài Châu 01 người, Hoài Hương 04 người, Hoài Ân 02 người, Hoài Thanh 

02 người, Hoài Phú 01 người), đã xuất viện 17 người, đang điều trị tại Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn 06 người; Bệnh Đa khoa tỉnh 01 người. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Tiếp tục quán triệt và 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.  

- Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh để phòng, 

chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. 

- Ban hành Công văn số 1272/UBND-TH ngày 31/7/2021 về tạm dừng tiếp 

nhận người dân tự ý, tự phát từ vùng dịch về Hoài Nhơn lưu trú. 

- Ban hành Công văn số 1282/UBND-TH ngày 31/7/2021 về việc tăng cường 

công tác quản lý đội ngũ shipper hoạt động trên địa bàn đảm bảo các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19. 

- Ban hành Công văn số 1283/UBND-TH ngày 31/7/2021 tiếp tục thực hiện 

giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn thị xã. 

- Ban hành Quyết định số 10507/QĐ-UBND ngày 31/7/2021 về việc thành 

lập Tổ điều hành lực lượng y tế tham gia phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

thị xã Hoài Nhơn. 

2. Kết quả: 

2.1. Truy vết: lũy kế 867 F1; 3.497 F2. 

2.2. Cách ly: 
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- Tập trung: Tổng số 353 người. Trong đó: đã hoàn thành cách ly 286 người 

(tại tỉnh 68 người, tại cơ sở y tế 18 người, tại cơ sở cách ly tập trung thị xã 200 

người); hiện còn cách ly tại cơ sở cách ly tập trung thị xã Hoài Nhơn là 67 người 

(Tại khu cách ly Trường cao đẳng Bình Định (cơ sở 2) 49 và Hoài Sơn 18).  

- Cách ly tại nhà, nơi cư trú: hiện còn cách ly tại nhà: 18 F1; 76 F2. Tổng số 

hoàn thành cách ly về địa phương còn đang theo dõi sức khỏe: 140 người.  

- Số người còn theo dõi từ vùng dịch về địa phương: Trong ngày: 437 người 

(TPHCM 310), lũy kế từ ngày 9-31/7: 3.151 (có 2.076 về từ TPHCM). Cụ thể: Hoài 

Đức 379 (TPHCM 245), Bồng Sơn 268 (TPHCM 170), Hoài Xuân 225 (TPHCM 

137), Hoài Tân 359 (TPHCM 234), Hoài Mỹ 269 (TPHCM 207), Hoài Hương 223 

(TPHCM 147), Hoài Hải 108 (TPHCM 84), Hoài Thanh 188 (TPHCM 78), Hoài 

Thanh Tây 142 (TPHCM 92), Hoài Hảo 186 (TPHCM 139), Hoài Phú 83 (TPHCM 

46), Hoài Châu 79 (TPHCM 50), Hoài Châu Bắc 105 (TPHCM 70), Hoài Sơn 124 

(TPHCM 89), Tam Quan 126 (TPHCM 85), Tam  Quan Nam 131 (TPHCM 92), 

Tam Quan Bắc 156 (TPHCM 111).  

Cách ly tại nhà 3.097 người, cách ly tập trung tự nguyện trong ngày 10 người 

(Hoài Thanh 01, Hoài Hảo 03, Hoài Sơn 06), lũy kế 54 người (Hoài Sơn 32, Hoài 

Thanh 08, Hoài Hảo 14); số người trong gia đình của người từ vùng dịch về cùng 

cách ly tại trong ngày 102, nhà lũy kế 2.476. 

2.3. Khai báo y tế:  

- Khai báo y tế toàn dân: 185.732 người, chiếm 97% dân số. 

- Tại Trạm Y tế xã, phường: lũy kế 50.567 người. 

- Hành khách được kiểm tra y tế tại các chốt lũy kế 31.230 người (Hoài Nhơn 

lũy kế 8.135 người); nhà xe cam kết 35.875 người; hành khách quét mã QR-CODE 

15.384 người. 

2.4. Thực hiện xét nghiệm PCR, test nhanh: Tổng số 122.750 lượt người. 

Trong đó:  

- Xét nghiệm PCR: Trong ngày, 611 người, lũy kế 8.479. 

- Test nhanh: Trong ngày, 3.337 người, lũy kế 114.271. 

+ Tổng số lượng test nhanh SAR-CoV2 tại các xã, phường và các điểm nguy 

cơ: 25.878 lượt người.  

+ Các khu chợ 1.837 lượt người.  

+ Tại các cụm công nghiệp: test nhanh cho 4.882/8.100 lượt công nhân, đạt 

60,3%. 

+ Test nhanh tại nhà cho các đối tượng cách ly tại nhà: trong ngày 498, lũy kế 

3.281. 

+ Trong ngày, Test nhanh tại 09 điểm 2.839 lượt người, trong 03 ngày từ 

30/7-01/8/2021: 7.755 lượt người, lũy kế chung 78.484. Trong đó: Chốt kiểm tra 

Covid - 19 phía Bắc thị xã: trong ngày 473, 03 ngày 1.005; tại Trung tâm dịch vụ 

nông nghiệp: trong ngày 426, 03 ngày 871; tại Trạm Y tế Hoài Thanh Tây: trong 

ngày 307, 03 ngày 805; tại Nhà Văn hóa khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh: 

trong ngày 273, 03 ngày 736; tại Nhà Văn hóa thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ: 
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trong ngày 260; 03 ngày 606; tại Nhà Văn hóa khu phố Bình Chương, phường Hoài 

Đức: trong ngày 297, 03 ngày 713; tại Nhà Văn hóa thôn Thành Sơn Tây, xã Hoài 

Châu: trong ngày 243, 03 ngày 710; tại Trường trung học cơ sở Tam Quan, phường 

Tam Quan: trong ngày 330, 03 ngày 1.057; tại Trạm kiểm soát biên phòng Tam 

Quan, phường Tam Quan Bắc: trong ngày 230; 03 ngày 1.252. 

2.5. Chi tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 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: Lũy kế đã chi 3.864.000.000 đồng/2.564 

người/17 xã, phường (mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người)
1
. Hiện tiếp tục rà soát các đối 

tượng lao động để chi tiền hỗ trợ.  

2.6. Số lượng người dân có triệu chứng như: ngứa, đau cổ họng; khô họng; ho 

khan, sốt, khó thở, mất vị giác hoặc khứu giác…: Trong ngày, các xã, phường báo 

cáo không có trường hợp nào.  

2.7. Xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19: Lũy 

kế xử phạt 117 đối tượng, số tiền 500.150.000 đồng
2
. 

 2.8. Tỷ lệ cài đặt ứng dụng Bluezone, quét mã QR-CODE: Tại chốt kiểm 

tra dịch Covid-19 phía Bắc thị xã: Trong ngày: người khai báo y tế 1.069 người, 

478/478 lượt người quét mã QR-CODE, đạt 100%.  

 III. Các biện pháp dập dịch 

- Tiếp tục nâng cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện nghiêm 

các biện pháp giãn cách xã hội, chấp nhận thiệt hại kinh tế trong ngắn hạn để phòng 

chống dịch; bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là mục tiêu tối 

thượng với quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa trong thực hiện 

các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí 

thư Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Thị ủy, 

UBND thị xã, Ban Chỉ đạo thị xã phòng chống dịch COVID-19; tăng cường kỷ luật, 

kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, tăng cường các biện pháp để phát hiện 

sớm nguồn lây, khoanh vùng hợp lý, phong tỏa phù hợp, điều tra, truy vết, xét 

nghiệm thần tốc, cách ly nhanh, dập dịch triệt để. 

- Kể từ 06h00 ngày 01/8/2021, tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ 

thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trong 15 ngày trên toàn 

địa bàn thị xã. Triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 1283/UBND-TH ngày 

31/7/2021 của Chủ tịch UBND thị xã về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo 

tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn thị xã. 

                                           
1
 Trong đó: Hoài Hương 22.500.000 đồng/15 người, Tam Quan Nam 346.500.000 đồng/231 người, Hoài Phú 

16.500.000 đồng/11 người, Hoài Mỹ 24.000.000 đồng/16 người, Hoài Hảo 153.000.000 đồng/102 người, Hoài Châu Bắc 

31.500.000 đồng/21 người, Tam Quan 652.500.000 đồng/435 người, Tam Quan Bắc 351.000.000 đồng/213 người, Hoài 

Thanh 69.000.000 đồng/46 người, Hoài Hải 33.000.000 đồng/22 người, Hoài Đức 88.500.000 đồng/59 người, Hoài Xuân 

93.000.000 đồng/62 người, Hoài Châu 82.500.000 đồng/55 người, Hoài Sơn 19.500.000 đồng/13 người, Hoài Thanh Tây 

294.000.000 đồng/196 người, Hoài Tân 166.500.000 đồng/111 người, Bồng Sơn 1.402.500.000 đồng/935 người. 
2
 Công an tỉnh xử phạt 02 trường hợp, số tiền 15.000.000 đồng; UBND thị xã xử phạt 24 trường hợp, số tiền 

310.000.000 đồng; Công an thị xã xử phạt 06 trường hợp, số tiền 45.000.000 đồng; UBND các xã, phường xử phạt 

85 trường hợp, với số tiền 130.150.000 đồng.  
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- Theo phương pháp xác định mức độ nguy cơ tại Quyết định số 2686/QĐ-

BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch COVID-19 

về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành chính 

tương ứng trong phòng, chống dịch COVID-19” thì thị xã vẫn còn nguồn lây nhiễm 

khó kiểm soát và có nguy cơ lây lan nhanh thuộc mức “Nguy cơ cao”. Vì mục tiêu 

bảo vệ, chăm sóc sức khỏe của Nhân dân là trên hết và trước hết, Chủ tịch UBND 

thị xã quyết định thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch ở mức cao hơn so với 

nội dung thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu Chủ 

tịch UBND xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và mọi người dân trên địa 

bàn thị xã khẩn trương thực hiện nghiêm túc áp dụng các biện pháp giãn cách xã 

hội, cụ thể: 

+ Tiếp tục giữ nguyên trạng và củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả, chất lượng hoạt động các chốt kiểm soát y tế dọc QL1A (cũ và mới), chốt tại 

thôn Gia An Đông, đèo Vĩnh Tuy, ga Bồng Sơn, các chốt chính tuyến đường ĐT, 

ĐH và chốt chính ranh giới xã, phường. Thực hiện nghiêm túc và thường xuyên liên 

tục thông điệp “5K” và các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. Toàn hệ 

thống chính trị và chính quyền các cấp xác định nhiệm vụ phòng chống dịch là cấp 

bách hàng đầu. Tạm dừng các hoạt động hội nghị, họp, các sự kiện tập trung trên 15 

người trong 01 phòng (yêu cầu bố trí khoảng cách chỗ ngồi giữa các đại biểu tối 

thiểu 02m và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định); tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi làm việc, họp trực tuyến. Không tụ tập từ 

03 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện; yêu cầu giữ 

khoảng cách tối thiểu 02m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; hạn 

chế tối đa ra đường sau 21h00 hàng ngày nếu không có lý do chính đáng; tổ chức 

kiểm tra, giám sát việc triển khai kịp thời, hiệu quả các nội dung của Công văn số 

1283/UBND-TH ngày 31/7/2021 của Chủ tịch UBND thị xã về tiếp tục thực hiện 

giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn thị xã và Chỉ thị 

số 14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

+ Việc tổ chức các hoạt động hội họp, sự kiện chính trị quan trọng, chiến dịch 

tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thị xã được thực hiện theo phê 

duyệt của cấp có thẩm quyền và đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh. 

+ Tạm dừng tất cả các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa 

điểm công cộng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự. Tạm dừng hoạt động tất cả 

các cơ sở kinh doanh ăn uống (nhà hàng, quán ăn, cà phê, giải khát …) trên tuyến 

Quốc lộ 1A (cũ và mới); các chợ dân sinh trên tuyến Quốc lộ 1A (cũ và mới) không 

được bán ăn, uống; trên các tuyến đường còn lại thuộc địa bàn các xã, phường trên 

địa bàn thị xã, giao UBND xã, phường quyết định cho dừng hoặc hoạt động nhưng 

chỉ được phép bán mang đi, không được bán ăn uống tại chỗ, phải đóng cửa từ sau 

21h hàng ngày và phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định. Tạm dừng hoạt động các phòng khám, dịch vụ y tế tư nhân. Tạm thời 

dừng tiếp nhận công dân tự ý, tự phát trở về Hoài Nhơn từ các tỉnh, thành phố đang 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, kể 
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từ 06h00 ngày 01/8/2021, theo Công điện số 1063/CP-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ, Công văn số 4643/UBND-VX ngày 31/7/2021 của UBND tỉnh và 

Công văn số 1272/UBND-TH ngày 31/7/2021 của UBND thị xã. 

+ Hoạt động đám tang, đám cưới: Vận động người dân không tổ chức đám 

cưới; trường hợp phải tổ chức đám cưới thì không quá 20 người; tổ chức đám tang 

không quá 30 người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát nghiêm ngặt. 

+ Tiếp tục dừng hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thị 

xã, cụ thể: khu vui chơi, giải trí, massage, karaoke (kể cả karaoke di động), quán 

bar, quán games, internet, phòng tập thể thao (gym, yoga…), cơ sở làm đẹp, hồ bơi, 

tắm biển, sân bóng đá, các điểm tham quan du lịch, khu di tích, thư viện; khách sạn, 

nhà trọ, nhà nghỉ…, trừ các cơ sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu 

(theo quy định tại Công văn số 951/SCT-QLTM ngày 20/7/2021 của Sở Công 

thương). Cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải 

đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định. 

+ Tiếp tục giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả. Tiếp tục thực hiện giảm 50% số người làm việc tại các cơ quan, công sở; tăng 

cường làm việc trực tuyến. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao 

động, nâng cao ý thức trách nhiệm, làm việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao hơn; 

thường xuyên giữ liên lạc để xử lý công việc kịp thời và có mặt triển khai nhiệm vụ 

khi được yêu cầu. Tuyệt đối phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống 

dịch theo quy định. 

- Chỉ đạo 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. Tiếp tục ra quân giải toả ngay các chợ tự 

phát lấn chiếm vỉa hè, lòng đường nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19, tuyệt đối 

không cho bán hàng ăn, uống tại chợ dọc Quốc lộ 1A, còn trong nội thị được bán mang 

về, đối với xã, phường chưa đảm bảo công tác phòng chống dịch thì áp dụng mức cao 

hơn. Tiếp tục thực hiện quản lý, kiểm soát nghiêm ngặt các chợ trên địa bàn xã, 

phường thành lập Tổ kiểm soát các lối ra vào chợ, phải thực hiện đúng quy định 

“5K”, cử người đo thân nhiệt, giãn khoảng cách 2m, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, 

không tập trung đông người trong chợ. Tuyệt đối không bán hàng ăn uống tại chợ. 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm khắc đối tượng đang thực hiện cách 

ly tại nhà mà đi ra ngoài, đi chợ.  

+ 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.  

+ 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 nhất là đối với người từ 

TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch đến/về địa phương lưu trú. Phối hợp 

Trung tâm y tế xây dựng kế hoạch, định kỳ vệ sinh khử khuẩn và thu gom chất  
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thải trong quá trình lấy mẫu để xử lý theo quy định. 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. 

+ Yêu cầu người dân ở tại nhà “ai ở đâu ở đấy”, chỉ ra ngoài trong trường hợp 

thật sự cần thiết, như: mua lương thực, thực phẩm, thuốc men, cấp cứu, khám chữa 

bệnh, tiêm chủng và các trường hợp khẩn cấp khác; đi công tác công vụ, làm việc 

tại cơ quan, công sở, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh dịch 

vụ, hàng hóa thiết yếu được phép hoạt động. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, giữ 

khoảng cách tối thiểu 2m khi giao tiếp, không tụ tập từ 03 người trở lên ngoài phạm 

vi công sở, trường học, bệnh viện; hạn chế tối đa ra đường sau 21h00 hàng ngày nếu 

không có lý do chính đáng. Khuyến khích sử dụng thương mại điện tử, mua hàng 

qua điện thoại và giao hàng tại nhà. 

+ Đề nghị người dân thông tin cho người thân đang ở Thành phố Hồ Chí 

Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương đang thực hiện 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg không được rời địa bàn, tiếp tục ở lại 

theo tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy”. 

+ Thực hiện khai báo y tế khi ra khỏi nhà, định kỳ ít nhất 3 ngày một lần trên 

website www.tokhaiyte.vn hoặc ứng dụng Vietnam Health Declaration, Ncovi, 

Bluezone. Liên hệ ngay với chính quyền địa phương, cơ sở y tế nơi gần nhất khi xuất 

hiện triệu chứng mệt mỏi, sốt, ho, đau họng, mất vị giác, mất khứu giác, khó thở… 

+ Trường hợp người dân khi di chuyển vào địa bàn thị xã vì lý do công vụ, 

phòng chống dịch, phục vụ sản xuất phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các 

biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định. 

+ Quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ: “mỗi người 

dân phải là 1 chiến sĩ, mỗi gia đình là 1 pháo đài, chung tay chống dịch”; ý thức và 

trách nhiệm của mỗi người dân trong lúc này vô cùng quan trọng, để cùng cộng 

đồng, chính quyền các cấp quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh. 

+ Đề nghị mỗi người dân trong thị xã bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin tưởng, 

ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch của thị xã. Thị xã đã chỉ đạo các cơ sở kinh 

doanh chuẩn bị đầy đủ lương thực, thực phẩm, các nhu yếu phẩm cần thiết để phục 

vụ; vì vậy, Nhân dân không cần thiết phải tích trữ hàng hóa. 

+ Vận động, kêu gọi người dân Hoài Nhơn đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, 

các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các địa phương đang thực hiện giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg không được rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh 

thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy”. Đối với người dân Hoài Nhơn đã rời địa bàn 

tỉnh/vùng dịch đang trên đường về thị xã, giao Công an thị xã tham mưu UBND thị 

xã tổ chức tiếp tục đón nhận từ tỉnh về tại chốt kiểm soát thôn Gia An Đông để đưa 

về xã, phường đảm bảo an toàn và đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19. 

+ Hiện nay nông dân đang thu hoạch vụ thu và sản xuất vụ mùa, thường tụ tập 

đông, hướng dẫn nông dân đảm bảo phòng, chống dịch như khẩu trang, bao găng tay 

lao động, giữ khoảng cách…  
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- Tiếp tục yêu cầu Công an thị xã tăng tần suất tuần tra, kiểm soát nghiêm 

ngặt 24/24h bảo đảm khép kín dọc tuyến Quốc lộ 1A, nhằm phát hiện, ngăn chặn, 

xử lý nghiêm các xe khách, xe tải đường dài đậu đỗ dọc tuyến, các cửa hàng xăng 

dầu, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí BOT, 03 điểm test nhanh Covid-19 dọc QL1A; 

tùy theo tình hình thực tế xử lý kịp thời nếu chưa đủ yếu tố xử lý hành chính, truy cứu 

trách nhiệm hình sự, thì nhắc nhỡ người dân thực hiện nghiêm túc, đúng qui định 

pháp luật. Phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND xã phường tăng cường 

tuần tra, kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ hoạt động vận chuyển của các phương tiện 

theo đúng qui định của cơ quan thẩm quyền trong điều kiện giãn cách xã hội, kể cả 

shipper. Phối hợp UBND xã Hoài Mỹ thiết lập chốt tại đèo Phú Thứ (giữa xã Hoài 

Mỹ và xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ); cử người trực chốt, thực hiện chốt chặn kiểm 

tra y tế nghiêm ngặt, đúng qui định pháp luật. Hoàn thành 04 rào chắn khép kín tại 

chốt Gia An Đông. 

- Yêu cầu Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Giám đốc Ban quản lý cảng cá, 

Chủ tịch UBND xã, phường có tàu cá, ngư dân thực hiện nghiêm túc nội dung:  Chủ 

động phối hợp đồng bộ với điểm xét nghiệm tại Trạm Biên phòng Tam Quan xét 

nghiệm test nhanh cho 100% ngư dân, thuyền trưởng, thuyền viên và thợ máy tàu cá 

vào Cảng cá Tam Quan. Tuyệt đối không cho tàu cá và thuyền trưởng, máy trưởng, 

thuyền viên ngoài địa phương Hoài Nhơn vào neo đậu tại Cảng cá Tam Quan. Đồn 

Biên phòng Tam Quan Nam phối hợp các xã, phường liên quan, xử lý vi phạm kịp 

thời, nghiêm khắc các ngư dân không chấp hành các qui định phòng chống dịch tại 

chốt kiểm tra y tế Trạm kiểm soát biên phòng Tam Quan. 

  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. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Trần Hữu Thảo 
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