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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 15h00, ngày 06/8/2021) 

  

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 15h00 ngày 06/8/2021 

Trong ngày, mắc mới 01 người (Đà Nẵng); lũy kế số ca mắc Covid-19: 28 

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

Bồng Sơn 10 người, Hoài Châu 01 người, Hoài Hương 04 người, Hoài Thanh 02 

người, Hoài Phú 01 người, Hoài Châu Bắc 01 người, Hoài Ân 02 người, Phù Mỹ 01 

người, Đà Nẵng 01 người), đã xuất viện 20 người, đang điều trị tại Bệnh viện 

ĐKKV Bồng Sơn 07 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 Thông báo số 158/TB-BCĐ ngày 06/8/2021 về Kết luận của 

Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực 

tuyến, lúc 17h00 ngày 05/8/2021. 

2. Kết quả: 

2.1. Truy vết: Lũy kế 883 F1; 3.497 F2. 

2.2. Cách ly: 

- Tập trung: Tổng số 358 người. Trong đó: đã hoàn thành cách ly 338 người 

(tại tỉnh 68 người, tại cơ sở y tế 18 người, tại cơ sở cách ly tập trung thị xã 252 

người); hiện còn cách ly tại cơ sở cách ly tập trung thị xã Hoài Nhơn là 20 người 

(Tại khu cách ly Trường cao đẳng Bình Định (cơ sở 2) 13  và Hoài Sơn 7).  
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- Cách ly tại nhà, nơi cư trú: hiện còn cách ly tại nhà: 09 F1; 67 F2. Tổng số 

hoàn thành cách ly về địa phương còn đang theo dõi sức khỏe: 145 người.  

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

+ Ngoài tỉnh: Trong ngày: 29 người (TPHCM 11), lũy kế đến ngày 06/8: 2.433 

(có 1.514 về từ TPHCM). Cụ thể: Hoài Đức 286 (TPHCM 156), Bồng Sơn 242 

(TPHCM 146), Hoài Xuân 171 (TPHCM 89), Hoài Tân 268 (TPHCM 167), Hoài Mỹ 

194 (TPHCM 139), Hoài Hương 173 (TPHCM 114), Hoài Hải 60 (TPHCM 45), Hoài 

Thanh 127 (TPHCM 52), Hoài Thanh Tây 110 (TPHCM 58), Hoài Hảo 153 (TPHCM 

112), Hoài Phú 61 (TPHCM 28), Hoài Châu 61 (TPHCM 36), Hoài Châu Bắc 90 

(TPHCM 54), Hoài Sơn 90 (TPHCM 63), Tam Quan 98 (TPHCM 75), Tam  Quan 

Nam 115 (TPHCM 81), Tam Quan Bắc 144 (TPHCM 99).  

Cách ly tại nhà 2.383 người, cách ly tập trung tự nguyện lũy kế 60 người 

(Hoài Sơn 25, Hoài Thanh 05, Hoài Hảo 18, Hoài Hải 12); số người trong gia đình 

của người từ vùng dịch về cùng cách ly tại nhà trong ngày 10 người, nhà lũy kế 

2.579. 

 + Trong tỉnh: Số lượng người về địa phương từ Quy Nhơn, Phù Cát, An Nhơn, 

Tuy Phước: Trong ngày, 35 người, trong đó: Hoài Sơn 02; Hoài Hảo 03, Tam Quan 

Nam 05, Hoài Thanh 15; Hoài Mỹ 09; Hoài Đức 01. 

 Lũy kế 48 người (Hoài Sơn 02, Hoài Hảo 03, Tam Quan Nam 05, Hoài Thanh 

21, Hoài Mỹ 10, Hoài Đức 07).  

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: Trong ngày, 123 người, lũy kế 51.956 người. 

- Hành khách được kiểm tra y tế tại các chốt trong ngày 794 người, lũy kế 

37.342 (Hoài Nhơn trong ngày 99 người, lũy kế 8.885); nhà xe cam kết 42.309 

người. 

2.4. Thực hiện xét nghiệm PCR, test nhanh: Tổng số 143.164 lượt người. 

Trong đó:  

- Xét nghiệm PCR: Trong ngày, 389 người, lũy kế 10.852. 

- Test nhanh: Trong ngày, 3.224 người, lũy kế 132.312. 

+ 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 202 người, 

lũy kế 4.254. 
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+ Trong ngày, Test nhanh tại 09 điểm 2.970 lượt người, trong 03 ngày từ 04-

06/8/2021: 7.780 lượt người, lũy kế chung 92.421. Trong đó: Chốt kiểm tra Covid - 

19 phía Bắc thị xã: trong ngày 538, 03 ngày 1.560; tại Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp: trong ngày 376, 03 ngày 977; tại Trạm Y tế Hoài Thanh Tây: trong ngày 

149, 03 ngày 630; tại Nhà Văn hóa khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh: trong 

ngày 250, 03 ngày 554; tại Nhà Văn hóa thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ: trong ngày 

242; 03 ngày 545; tại Nhà Văn hóa khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức: trong 

ngày 388, 03 ngày 978; tại Nhà Văn hóa thôn Thành Sơn Tây, xã Hoài Châu: trong 

ngày 312, 03 ngày 586; tại Trường trung học cơ sở Tam Quan, phường Tam Quan: 

trong ngày 306, 03 ngày 890; tại Trạm kiểm soát biên phòng Tam Quan, phường 

Tam Quan Bắc: trong ngày 409; 03 ngày 1.060. 

+ Test nhanh lực lượng coi thi và học sinh thi tốt nghiệp THPT: 2.877 người. 

2.5. Triển khai hai điểm tiêm Vắc xin Covid-19: Trong sáng ngày 06/8/2021, đã 

tiêm 1.923 người, phản ứng 07 trường hợp (đã ổn định); lũy kế đã tiêm 9.549 người (đợt 

1: 959, đợt 2: 2.885; đợt 3: 5.705). Trong đó: tiêm mũi 1: 8.670 người, mũi 2: 879 người. 

2.6. 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:  

- Chi cho đối tương lao động tự do: 3.990.000.000 đồng/2.660 người/17 xã, 

phường (mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người).  

- Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương phục 

hồi sản xuất: Ngân hàng Chính sách Xã hội thị xã đã giải ngân: 466.640.000 đồng cho 

02 doanh nghiệp (Công ty TNHH Nhân Hòa - Hoài Xuân: 267.090.000 đồng; Công ty 

TNHH Sinh phát VN - Hoài Tân: 199.550.000 đồng). 

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

kế xử phạt 144 đối tượng, số tiền 560.500.000 đồng (Công an tỉnh xử phạt 02 đối 

tượng, số tiền 15.000.000 đồng; UBND thị xã xử phạt 24 đối tượng, số tiền 

310.000.000 đồng; Công an thị xã xử phạt 06 đối tượng, số tiền 45.000.000 đồng; 

UBND các xã, phường xử phạt 112 đối tượng, với số tiền 190.500.000 đồng). 

 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 1.139 người, 

241/241 lượt người quét mã QR-CODE, đạt 100%.  

 Số điểm đăng ký mã QR code trên địa bàn thị xã: 329 điểm; tỷ lệ cài đặt và sử 

dụng Bluezone của người có điện thoại thông minh: 100% cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; toàn dân 42.382/130.804 

người, đạt 32,4%. 

 2.9. Tình hình các chợ trên địa bàn: Tổng số tiểu thương cố định 1.665 

người/22 chợ (có test nhanh 1.358, không có test và test hết hạn 307 người), tổng số 

người ra vào chợ trong ngày 7.789 người/22 chợ. Xây dựng Phương án phòng chống 

dịch Covid-19: Đã hoàn thành 16 chợ, chưa hoàn thành 06 chợ (Chợ Thiện Chánh 1, 
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chợ Công Thạnh, chợ Trường Xuân Tây (Tam Quan Bắc), chợ Bộng, chợ Đỗ (Hoài 

Tân), chợ Quán, Hoài Thanh). Thành lập 22 Tổ kiểm tra kiểm soát tại các chợ. 

 2.10. Số lượng shipper trên địa bàn thị xã: 106 người (J&T Bồng Sơn: 17 

người; J&T Tam Quan: 10 người; Công ty giao hàng nhanh Chi nhánh Hoài Nhơn 

(Hoài Tân): 15 người; Chi nhánh bưu chính Viettel HUB Nam Hoài Nhơn 9 người; 

Chi nhánh bưu chính Viettel HUB Bắc Hoài Nhơn (Tam Quan) 6 người; Địa điểm 

kinh doanh số 02, Công ty giao hàng tiết kiệm, Chi nhánh Quy Nhơn (Bồng Sơn): 

25 người; Bưu điện Hoài Nhơn 24 người).  

 III. Các biện pháp dập dịch 

- Yêu cầu Chủ tịch UBND – Trưởng ban BCĐ phòng chống dịch COVID-19 

xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã tiếp tục tuyên 

truyền, vận động, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại 

dịch COVID-19 và Thư hưởng ứng của Thị ủy - HĐND – UBND – UBMTTQVN 

thị xã. Phải cố gắng hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, 

chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo chỉ 

đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh; của Thị ủy, UBND thị xã… 

Tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 14/CT-UBND 

ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn số 1283/UBND-TH ngày 

31/7/2021 của Chủ tịch UBND thị xã; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 02/8/2021 

của UBND thị xã; các Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng ban 

Ban Chỉ đạo thị xã phòng chống dịch COVID-19 tại các cuộc họp trực tuyến hàng 

ngày… sát đúng với tình hình thực tế tại địa phương. 

- Chủ tịch UBND – Trưởng ban BCĐ phòng chống dịch COVID-19 xã, 

phường phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ phòng chống dịch 

COVID-19 xã, phường và lãnh đạo UBND xã, phường phụ trách từng lĩnh vực, 

từng địa bàn để theo dõi, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kiên trì các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường hơn nữa, mạnh mẽ hơn 

nữa, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa thực hiện “Tuần cao điểm phòng, chống COVID-
19” (từ ngày 03/8/2021 – 10/8/2021) trong các lĩnh vực quản lý xã hội trong điều 

kiện giãn cách. 

+ Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt 

động các chốt kiểm soát 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. Kiểm soát nghiêm ngặt 24/24h và thực hiện đúng quy định phòng, 

chống dịch; tuyệt đối không cho người dân từ các tỉnh/vùng dịch và các địa phương 

trong tỉnh đang diễn biến dịch phức tạp (Quy Nhơn, An Nhơn, Phù Cát, Tuy 

Phước…) vào địa bàn thị xã nếu không có việc thật sự cần thiết; trường hợp đến/về 

thị xã lưu trú đều phải khai báo y tế, xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện cách ly 
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y tế theo đúng quy định vùng thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế. 

Kịp thời báo cáo Trung tâm Y tế tất cả các trường hợp đến/về địa phương từ 

các tỉnh/vùng dịch và từ vùng dịch trên địa bàn tỉnh (Quy Nhơn, An Nhơn, Phù Cát, 

Hoài Ân, Tuy Phước…) để kiểm tra, xác định yếu tố dịch tễ và yêu cầu thực hiện 

biện pháp cách ly phù hợp theo chỉ định của ngành Y tế. Ngành Y tế và UBND 

phường Hoài Đức kiểm tra, xác định yếu tố dịch tễ và thực hiện ngay biện pháp 

cách ly y tế đối với 06 người từ thị xã An Nhơn về lưu trú tại phường Hoài Đức để 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, phù hợp. 

+ Tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra, giám sát người dân từ tỉnh/vùng dịch về 

lưu trú trên địa bàn thị xã; tăng cường mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý cách ly y 

tế tại nhà, tại nơi lưu trú. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt 

động thực chất của Tổ COVID-19 cộng đồng; tăng cường trách nhiệm cụ thể từng 

cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, hội viên, thành viên phụ trách theo dõi, 

giám sát từng hộ gia đình. 

+ Thành lập Tổ công tác – do Công an chính quy làm Tổ trưởng, tăng cường 

tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt 24/24h việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã 

hội, như: yêu cầu người dân ở tại nhà “ai ở đâu ở đấy”, chỉ ra ngoài trong trường 

hợp thật sự cần thiết; hạn chế tối đa ra đường sau 21h00 đến 05h00 sáng hôm sau; 

không tụ tập từ 03 người trở lên ở nơi công cộng; thực hiện “5K”; 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 quán còn lại chỉ được phép bán mang đi, 

không được bán ăn uống tại chỗ; các chợ dân sinh không được bán ăn, uống. 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… Xử lý nghiêm khắc hơn nữa các hành vi vi phạm 

biện pháp phòng chống dịch theo quy định pháp luật. 

+ Tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt đối với đối tượng có nguy cơ cao như: 

tiểu thương tại các chợ, lái xe đường dài, thợ hồ, shipper, tiếp thị, tiệm tạp hóa; các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài cụm công nghiệp; Cảng cá, 

bến cá; tuần tra kiểm soát dọc tuyến Quốc lộ 1A, kinh doanh ăn uống, cửa hàng 

xăng dầu, trạm dừng nghỉ; công dân từ các địa phương khác đến/về địa bàn thị xã... 

Yêu cầu kiểm soát 24/24h, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch 

theo quy định. Chủ động xử lý khi có thông tin liên quan dấu hiệu bất thường qua 

khai báo y tế bằng QR code liên quan người dân từng xã, phường. 

+ Khẩn trương khảo sát, chọn vị trí phù hợp để thay thế các điểm test nhanh, 

điểm cách ly y tế tự nguyện tại các trường; phun hóa chất tiêu độc khử trùng và bàn 

giao các trường cho Phòng Giáo dục và Đào tạo chuẩn bị đảm bảo các điều kiện 

khai giảng năm học mới 2021- 2022 theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

- Chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc cấp bảng nhận diện xe ưu tiên của Ban chỉ đạo 

phòng chống dịch COVID-19; xử lý thu hồi ngay bảng nhận diện xe ưu tiên đối với 

các trường hợp không thật sự cần thiết; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lợi dụng 
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bảng nhận diện xe ưu tiên trái quy định, ngoài mục đích phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19. 

- Yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 

THPT đợt 2 theo Kế hoạch được duyệt, đảm bảo an toàn, đúng hướng dẫn của Sở 

Giáo dục và Đào tạo và quy định pháp luật; lưu ý giữ khoảng cách (kể cả phụ huynh 

đưa đón thí sinh), giữ an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và các điều kiện 

phòng chống dịch. Khẩn trương chỉ đạo ngành Y tế thực hiện ngay các biện pháp 

điều tra dịch tễ theo quy định đối với 03 thí sinh thường trú tại thị xã Đức Phổ, 

Quảng Ngãi (kể cả người nhà của thí sinh) tham gia Kỳ thị tốt nghiệp THPT đợt 2 

tại thị xã Hoài Nhơn đúng quy định phòng chống dịch. 

- Chỉ đạo ngành Y tế bố trí phòng cách ly y tế tạm thời tại chốt kiểm soát phía 

Bắc thị xã (thôn Gia An Đông, Hoài Châu Bắc); chủ động thực hiện phương án khi 

test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có phát hiện ca dương tính, khẩn trương 

thực hiện cách ly tạm thời, bố trí phương tiện đưa ca bệnh đến Trung tâm Y tế (thời 

gian không quá 30 phút); thay thế nhân viên tiếp xúc với ca bệnh; khoanh vùng, khử 

khuẩn, tiêu độc khử trùng; truy vết điều tra dịch tễ và xử lý ca bệnh theo quy định 

của ngành Y tế; tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh cho lực lượng trực chốt và 

cộng đồng. 

  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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