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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 18/8/2021) 

  

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 18/8/2021 

Lũy kế số ca mắc Covid-19: 33 người (Tam Quan Bắc 02 người, Tam Quan 

Nam 01 người, Tam Quan 03 người, Bồng Sơn 13 người, Hoài Châu 01 người, 

Hoài Hương 04 người, Hoài Thanh 02 người, Hoài Phú 01 người, Hoài Châu Bắc 

01 người, Hoài Đức 01 người, Hoài Ân 02 người, Phù Mỹ 01 người, Đà Nẵng 01 

người), đã xuất viện 25 người, đang điều trị tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 05 

người, Trung tâm Y tế Hoài Nhơn 02 người, Bệnh Đa khoa tỉnh 01 người. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

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; Công văn số 5018/UBND-VX ngày 14/8/2021 của UBND tỉnh Bình Định 

về việc kéo dài thời gian thực hiện Chỉ thị 14/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh.  

2. Kết quả: 

2.1. Truy vết: Lũy kế 887 F1; 3.558 F2. 

2.2. Cách ly: 

- Tập trung: Tổng số 557 người. Trong đó: đã hoàn thành cách ly 370 người 

(tại tỉnh 68 người, tại cơ sở y tế 18 người, tại cơ sở cách ly tập trung thị xã 284 

người); hiện còn cách ly tại cơ sở cách ly tập trung thị xã Hoài Nhơn là 187 người 

(Tại khu cách ly Trường cao đẳng Bình Định (cơ sở 2) 115; Trung tâm GDNN-

GDTX: 72).  

- Cách ly tại nhà, nơi cư trú: hiện còn cách ly tại nhà: 0 F1; 01 F2. Tổng số 

hoàn thành cách ly về địa phương còn đang theo dõi sức khỏe: 168 người.  

- Số người còn theo dõi từ vùng dịch về địa phương:  
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+ Ngoài tỉnh: Trong ngày: 43 người (TPHCM 04), lũy kế đến ngày 18/8: 427 

(có 89 về từ TPHCM). Cụ thể: Hoài Đức 54 (TPHCM 7), Bồng Sơn 40 (TPHCM 

18), Hoài Xuân 25 (TPHCM 01), Hoài Tân 59 (TPHCM 13), Hoài Mỹ 26 (TPHCM 

06), Hoài Hương 43 (TPHCM 12), Hoài Hải 09 (TPHCM 0), Hoài Thanh 30 

(TPHCM 10), Hoài Thanh Tây 18 (TPHCM 03), Hoài Hảo 29 (TPHCM  04), Hoài 

Phú 25 (TPHCM 0), Hoài Châu 15 (TPHCM 08), Hoài Châu Bắc 08 (TPHCM 03), 

Hoài Sơn 06 (TPHCM 0), Tam Quan 14 (TPHCM 01), Tam  Quan Nam 17 

(TPHCM 02), Tam Quan Bắc 09 (TPHCM 01).  

Cách ly tại nhà 394 người, cách ly tập trung tự nguyện lũy kế 33 người (Hoài 

Sơn 01, Tam Quan 02, Hoài Thanh 07, Hoài Mỹ 02, Hoài Hảo 06, Hoài Phú 10, 

Hoài Hương 05).  

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

Tuy Phước, Hoài Ân, Phù Mỹ: Trong ngày, 66 người (Hoài Hảo 4, Tam Quan Nam 

3, Hoài Thanh Tây 3, Hoài Thanh 3, Hoài Hương 45, Bồng Sơn 8).  

Lũy kế 686 người (Hoài Sơn 25, Hoài Châu Bắc 37, Hoài Châu 03, Hoài Phú 

12, Hoài Hảo 39, Tam Quan Bắc 29, Tam Quan 12, Tam Quan Nam 47, Hoài 

Thanh Tây 28, Hoài Thanh 55, Hoài Tân 06, Hoài Xuân 14, Hoài Hương 152, Hoài 

Mỹ 101, Hoài Đức 14, Hoài Hải 47, Bồng Sơn 65). 

+ Số người trong gia đình của người từ vùng dịch về cùng cách ly tại nhà hiện 

còn đang theo dõi 488 người. Trong đó: Người cao tuổi: 59 người
1
;  trẻ em, trẻ sơ 

sinh: 146 người
2
; người có bệnh nền: 12 người

3
.  

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, 294 người, lũy kế 54.399 người. 

- Hành khách được kiểm tra y tế tại các chốt trong ngày 853 người, lũy kế 

43.874 (Hoài Nhơn trong ngày 547 người, lũy kế 11.452); nhà xe cam kết 46.117 

người. 

2.4. Thực hiện xét nghiệm PCR, test nhanh: Tổng số 174.550 lượt người. 

Trong đó:  

- Xét nghiệm PCR: Trong ngày, 31 người, lũy kế 12.101. 

- Test nhanh: Trong ngày, 2.246 người, lũy kế 162.449. 

+ 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.  

                                           
1
 Hoài Châu Bắc 2, Hoài Châu 2, Hoài Hảo 3, Tam Quan Bắc 5, Tam Quan 2, Hoài Thanh Tây 1, Hoài Tân 11, 

Hoài Xuân 8, Hoài Hương 4, Hoài Mỹ 4, Hoài Đức 11, Bồng Sơn 6. 
2
 Hoài Châu 7, Tam Quan Bắc 4, Tam Quan 1, Hoài Thanh Tây 3, Hoài Thanh 5, Hoài Tân 34, Hoài Xuân 9, 

Hoài Hương 26, Hoài Mỹ 15, Hoài Đức 24, Bồng Sơn 18. 
3
 Hoài Châu Bắc 1, Hoài Thanh Tây 3, Hoài Xuân 3, Bồng Sơn 5. 
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+ Tại các cụm công nghiệp: test nhanh cho 4.882/8.100 lượt công nhân, đạt 

60,3%. 

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

+ Test nhanh tại nhà cho các đối tượng cách ly tại nhà: trong ngày 35 người, 

lũy kế 6.870. 

+ Trong ngày, Test nhanh tại 09 điểm 2.211 lượt người, trong 03 ngày từ 16-

18/8/2021: 7.306 lượt người, lũy kế chung 120.196. Trong đó: Chốt kiểm tra Covid 

- 19 phía Bắc thị xã: trong ngày 141; 03 ngày 528; tại Trung tâm dịch vụ nông 

nghiệp: trong ngày 215, 03 ngày 646; tại Trạm Y tế Hoài Thanh Tây: trong ngày 

244, 03 ngày 979; tại Nhà Văn hóa khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh: trong 

ngày 157, 03 ngày 564; tại Nhà Văn hóa thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ: trong ngày 

108; 03 ngày 341; tại Nhà Văn hóa khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức: trong 

ngày 195, 03 ngày 708; tại Nhà Văn hóa thôn Thành Sơn Tây, xã Hoài Châu: trong 

ngày 182, 03 ngày 664; tại Trường trung học cơ sở Tam Quan, phường Tam Quan: 

trong ngày 148, 03 ngày 635; tại Trạm kiểm soát biên phòng Tam Quan, phường 

Tam Quan Bắc: trong ngày 821; 03 ngày 2.241. 

2.5. Triển khai tiêm Vắc xin Covid-19: Lũy kế từ ngày 24/4 đến ngày 

12/8/2021: Tổng số các mũi tiêm: 12.841. Trong đó: Mũi 1: 10.040, mũi 2: 2.801.  

+ Từ ngày 24/4-6/8/2021 (05 đợt tiêm): 9.928 mũi (mũi 1: 9.049, mũi 2: 879. 

Trong đó: Vắc xin AstraZeneca: Tổng số tiêm được là 4.704, trong đó tiêm mũi 01 

là 3.825, mũi 2 là 879. Tổng số lọ sử dụng là 400. Vắc xin Moderna: Tổng số tiêm 

được là 5.224 (mũi 1). Tổng số lọ sử dụng là 356. 

+ Ngày 12/8/2021:  2.913 mũi Vắc xin AstraZeneca (mũi 1: 991, mũi 2: 

1.922).   

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 tượng lao động tự do: 4.882.500.000 đồng/3.255 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:  

 Trong ngày, UBND xã, phường, xử phạt 20 đối tượng, số tiền 26.000.000 đồng 

(Hoài Hảo: 13 đối tượng/15.000.000 đồng; Hoài Mỹ: 07 đối tượng/11.000.000 đồng). 

 Lũy kế xử phạt 196 đối tượng, số tiền 713.000.000 đồng (Công an tỉnh xử phạt 

02 đối tượng/15.000.000 đồng; UBND thị xã xử phạt 36 đối tượng/410.000.000 

đồng; Công an thị xã xử phạt 06 đối tượng/45.000.000 đồng; UBND các xã, phường 

xử phạt 152 đối tượng/243.200.000 đồng). 
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 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 441 người, 

101/101 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 46.032/106.105 số 

người có smartphone, đạt 43,4%. 

 2.9. Tình hình các chợ trên địa bàn: Tổng số tiểu thương cố định 1.320 

người/22 chợ (có test nhanh 1.305, không có test và test hết hạn 15 người), tổng số 

người ra vào chợ trong ngày 7.216 người/22 chợ. Xây dựng Phương án phòng 

chống dịch Covid-19: 22 chợ. Thành lập 22 Tổ kiểm tra kiểm soát tại các chợ. 

 2.10. Số lượng shipper trên địa bàn thị xã: 111 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, NINJAVAN Hoài Nhơn 05 người).  

 2.11. Số lượng thợ, phụ hồ và công trình xây dựng trên địa bàn: 2.714 

người/304 công trình (Hoài Sơn 97 người/20 công trình; Hoài Châu Bắc 145 

người/30 công trình; Hoài Châu 256 người/09 công trình; Hoài Phú 102 người/15 

công trình; Hoài Hảo 124 người/23 công trình; Tam Quan 78 người/03 công trình; 

Tam Quan Nam 25 người/08 công trình; Hoài Thanh Tây 161 người/26 công trình; 

Hoài Thanh 187 người/27 công trình; Hoài Tân 64 người/10 công trình; Hoài Xuân 

52 người/08 công trình; Hoài Mỹ 475 người/13 công trình; Hoài Hải 53 người/09 

công trình; Hoài Đức 313 người/15 công trình; Bồng Sơn 166 người/33 công trình; 

Hoài Hương 321 người/34 công trình; Tam Quan Bắc 95 người/21 công trình). 

 2.12. Các doanh nghiệp:  

 - Hiện nay, có 19 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có qui mô lớn đã xây dựng “Kế 

hoạch phòng chống dịch và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc Covid-

19” và các bản Cam kết phòng chống dịch theo theo Văn bản số 5522/BYT-MT 

ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế.  

- Các doanh nghiệp duy trì thực hiện test nhanh 20% đảm bảo. 

 2.13. Các chốt chặn và Tổ Covid-19: Hiện nay, trên địa bàn có 100 chốt chặn 

với 956 thành viên, 1.121 Tổ Covid-19 cộng đồng với 3.311 thành viên. 

 III. Các biện pháp dập dịch 

- Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Ban Chỉ đạo, Chủ 

tịch UBND các xã, phường tiếp tục kiên trì, kiên quyết hơn nữa, tổ chức thực hiện 

có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 14/CT-

UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 

31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1283/UBND-TH ngày 31/7/2021 
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của Chủ tịch UBND thị xã; đặc biệt là thực hiện nghiêm túc, kịp thời, có hiệu quả 

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; Nghị quyết số 86/NQ-CP 

ngày 06/8/2021 của Chính phủ về các giải pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19. Tiếp tục thực hiện đợt cao điểm phòng chống dịch gắn với phong trào 

toàn dân tham gia “bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh COVID-19” trên địa bàn thị xã 

đảm bảo hiệu quả, thực chất từ nay đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh. 

- Yêu cầu UBND – Ban Chỉ đạo xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19: “siết chặt bên ngoài, tầm soát 

giám sát chặt chẽ bên trong”; quản lý nghiêm ngặt những người từ vùng dịch trong 

và ngoài tỉnh về địa phương, đang cách ly tại nhà, tại nơi công cộng; kiểm soát các 

chợ, bến cá, các dịch vụ ăn uống, các đối tượng có nguy cơ cao (người từ vùng dịch 

về, lái xe đường dài, ngư dân, thợ hồ, shipper, tiểu thương…); tuần tra, kiểm soát 

nghiêm ngặt 24/24h việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội; áp dụng các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19, với phương châm có thể áp dụng sớm hơn, cao 

hơn nhưng không được chậm hơn, thấp hơn. 

+ Đối với các chốt kiểm soát: Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả, chất lượng hoạt động các chốt kiểm soát y tế dọc Quốc lộ 1A (cũ và mới), 

chốt tại thôn Gia An Đông, đèo Vĩnh Tuy, ga Bồng Sơn, Trạm Biên phòng Tam 

Quan, các chốt chính tuyến đường ĐT, ĐH và chốt chính ranh giới xã, phường. Yêu 

cầu Chủ tịch UBND – Trưởng ban BCĐ các xã, phường giáp ranh với các huyện lân 

cận (nhất là phường Hoài Đức, Bồng Sơn) phải nhất quán chủ trương, quan điểm 

“siết chặt bên ngoài, tầm soát giám sát chặt chẽ bên trong”; kiểm soát nghiêm ngặt 

24/24h đối với người và phương tiện lưu thông qua chốt (nhất là người ở địa 

phương vùng dịch đang thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg). Thực hiện nghiêm Công 

văn số 4950/UBND-KT ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh về việc tổ chức hoạt động 

vận tải trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; Công văn số 1201/SGTVT-VT ngày 

16/8/2021 của Sở Giao thông vận tải về hoạt động vận chuyển hàng hóa giữa các 

địa phương trong tỉnh. 

+ Đối với cách ly y tế tại nhà: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu lực, hiệu 

quả hơn nữa Công văn số 1218/UBND-TH ngày 23/7/2021, Công văn số 

1271/UBND-TH ngày 30/7/2021 và Công văn số 1393/UBND-TH ngày 16/8/2021 

của UBND thị xã về tiếp tục tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ người 

đang cách ly y tế tập trung và cách ly y tế tại nhà trên địa bàn thị xã. Tăng cường 

kiểm tra giám sát nghiêm ngặt người được cách ly thực hiện nghiêm túc quy định 

cách ly y tế; lưu ý giữ gìn vệ sinh chung, an toàn khoảng cách tại khu vực nhà vệ 

sinh, tắm giặt, nơi ăn uống, sinh hoạt tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong gia 

đình/điểm cách ly và lây lan ra cộng đồng. Tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng 

định kỳ theo hướng dẫn của ngành Y tế đối với nhà, địa điểm, khu vực người đang 

cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú trong thời gian cách ly và kết thúc thời gian cách ly. 

+ Tiếp tục tổ chức ra quân tăng cường tuần tra giám sát chặt chẽ hơn nữa, 

quyết liệt, mạnh mẽ hơn nữa, kiểm soát nghiêm ngặt 24/24h việc thực hiện các biện 

pháp giãn cách xã hội; chấm dứt ngay tình trạng hoạt động các dịch vụ đang tạm 
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dừng; kiểm tra nghiêm ngặt quy định đối với nhóm thợ xây dựng, shipper, lái xe 

đường dài, chợ truyền thống. Tiếp tục tạm dừng hoạt động của xe khách, xe hợp 

đồng, xe taxi, 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… 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. 

+ Đối với các chợ truyền thống: Thực hiện nghiêm túc Công văn số 

5020/UBND-KT ngày 15/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh và Công văn số 

1392/UBND-TH ngày 16/8/2021 của UBND thị xã về sắp xếp, tổ chức hoạt động 

sắp xếp, tổ chức hoạt động kinh doanh tại các chợ trên địa bàn thị xã để đảm bảo an 

toàn phòng, chống dịch COVID-19. 

Chỉ đạo Ban quản lý các chợ trên địa bàn thường xuyên tự đánh giá nguy cơ 

lây nhiễm COVID-19; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại chợ theo quy định; tuyệt đối không 

được bán ăn, uống tại chợ; phải thực hiện nghiêm túc phương án hoạt động chợ; 

phân luồng, kiểm soát các lối ra vào chợ; tổ chức khai báo y tế, đo thân nhiệt, quét 

mã QR-Code đối với người đi chợ (hoặc đăng ký danh sách người ra, vào chợ nếu 

không sử dụng điện thoại thông minh để quét mã QR-Code); ghi chép nhật ký cụ 

thể, rõ ràng và báo cáo số lượng người ra, vào chợ; phải thực hiện đúng quy định 

“5K”… Kiểm tra, xử lý đối với các hộ gia đình, cá nhân ở gần chợ cho tiểu thương 

thuê mặt bằng bán hàng mà không đăng ký kinh doanh, không được địa phương cho 

phép hoặc bán hàng hóa trên vỉa hè, lòng lề đường; có phương án tổ chức lại hoạt 

động của các chợ phù hợp với diễn biến tình hình dịch trên địa bàn, tuân thủ nghiêm 

các yêu cầu trong phòng, chống dịch; nghiên cứu áp dụng kẻ vạch giãn cách, phân 

chia người dân tần suất đi chợ để thực hiện yêu cầu giãn cách. Yêu cầu Ban quản lý 

chợ, hộ kinh doanh, tiểu thương và người lao động trong chợ phải ký cam kết thực 

hiện các quy định, hướng dẫn về phòng, chống dịch COVID-19. Tiếp tục tăng 

cường kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm khắc các trường hợp vi phạm biện pháp 

phòng, chống dịch tại các chợ, nhất là trong “Đợt cao điểm phòng, chống dịch 

COVID-19” theo quy định pháp luật. 

+ Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Phong trào toàn dân tham gia “bảo 

vệ vùng xanh, thắng nhanh COVID-19” phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương 

mình; phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính chủ động sáng tạo, với mục tiêu: 

Tuyệt đối không có phát sinh ổ dịch trong xóm, tổ, thôn, khu phố trên địa bàn xã, 

phường; bảo vệ vùng xanh an toàn và vững chắc; lấy chất lượng, hiệu quả thực chất; 

vừa làm vừa rút kinh nghiệm và từng bước mở rộng, hoàn thiện, điều chỉnh ngay 

cho sát đúng với diễn biến tình hình thực tế ở địa phương; tuyệt đối không làm theo 

hình thức, chặt ngoài mà lỏng trong, chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong thực hiện 

phong trào và trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

+ Chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở thờ tự Phật giáo tại xã, phường 

mình tổ chức Lễ Vu Lan báo hiếu năm 2021 (rằm tháng 7 âm lịch nhằm ngày 
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22/8/2021) theo đúng quy định và đảm bảo công tác phòng chống dịch theo Công 

văn số 1391/UBND-VX ngày 16/8/2021 của Chủ tịch UBND thị xã. 

- Yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự thị xã, Công an thị xã khẩn trương làm việc 

với các cơ sở lưu trú phù hợp trên địa bàn (khách sạn, nhà nghỉ, nhà trọ, kể cả khách 

sạn Hưng Thịnh…), tham mưu UBND thị xã quyết định lựa chọn và thông báo cơ 

sở cách ly tự nguyện trả phí; người được cách ly tự nguyện chi trả phí theo Quyết 

định số 1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành "Hướng dẫn 

tạm thời cách ly y tế tập trung tại khách sạn trong phòng, chống dịch COVID-19 do 

người được cách ly tự nguyện chi trả"; tổ chức quản lý, giám sát nghiêm ngặt các cơ 

sở này như đối với trường hợp cách ly tập trung.  

- Yêu cầu Ban Chỉ huy Quân sự thị xã phối hợp với Trung tâm Y tế quản lý 

chặt chẽ đối với các khu cách ly tập trung: Yêu cầu thực hiện nghiêm túc Nội quy 

khu cách ly; bố trí phòng, khu vực cách ly riêng biệt giữa các đối tượng cách ly; 

đảm bảo giãn cách, mật độ cách ly phù hợp (chỉ dung nạp 2/3 số lượng so với năng 

lực của khu cách ly); thường xuyên kiểm tra việc thực hiện nghiêm ngặt biện pháp 

cách ly y tế tập trung theo Quyết định số 878/QĐ-BYT ngày 12/3/2020 của Bộ Y 

tế; lưu ý giữ gìn vệ sinh chung, an toàn khoảng cách tại khu vực nhà vệ sinh, tắm 

giặt, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung và từ khu cách 

ly ra ngoài cộng đồng. Tiếp tục rà soát các trường học, các công trình không sử 

dụng để đề xuất UBND thị xã xem xét trưng dụng tạm thời, sử dụng làm khu cách 

ly tập trung khi người từ vùng dịch về nhiều. 

- Yêu cầu Tổ trưởng Tổ tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 phối hợp 

với các cơ quan liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền Phong trào toàn dân 

tham gia “bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh COVID-19” hiệu quả hơn, chất lượng 

hơn với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trong tình hình mới. 

  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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