
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-TH            Hoài Nhơn, ngày       tháng 8 năm 2021 
  

V/v 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 

 

 

Kính gửi: 

- Ủy ban nhân dân các xã, phường; 

- Thành viên BCĐ thị xã phòng chống dịch COVID-19. 

 

Hiện nay, UBND TP. Hồ Chí Minh ban hành Kế hoạch khẩn số 2715/KH-
UBND ngày 15/8/2021 về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch, 
theo đó tiếp tục kéo dài 30 ngày (từ ngày 15/8/2021 đến ngày 15/9/2021) để 
kiểm soát tình hình dịch bệnh. Các tỉnh, thành phố phía Nam tiếp tục kéo dài 
thời gian giãn cách xã hội và các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi và đặc 
biệt các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh như: Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, An 
Nhơn, Tuy Phước, Quy Nhơn dịch bệnh diễn biến hết sức phức tạp… nên người 
dân Hoài Nhơn từ các vùng dịch trong và ngoài tỉnh tìm mọi cách tự ý, tự phát 
tiếp tục về Hoài Nhơn lưu trú sẽ ngày càng nhiều hơn, trong khi đó điều kiện 
tiếp nhận của thị xã quá tải, nhất là khi lịch khai giảng năm học 2021-2022 bắt 
đầu từ ngày 1/9/2021 sẽ ngày càng tăng thêm số lượng người về cách ly y tế tại 
nhà trên địa bàn xã, phường càng khó khăn, phức tạp hơn trong thời gian tới. 

Trước tình hình trên, để tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát chặt chẽ 
hơn nữa người từ vùng dịch trong và ngoài tỉnh về lưu trú, cách ly y tế tập trung, 
cách ly y tế tại nhà (kể cả cách ly y tế tự nguyện tại nhà trọ, nhà khách, nhà văn 
hóa, nơi lưu trú cộng đồng… gọi chung cách ly y tế tại nhà), Chủ tịch UBND – 
Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND 
– Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã, phường; Thủ trưởng các 
cơ quan, đơn vị, Thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã 
khẩn trương thực hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Tăng cường mạnh mẽ công tác tuyên truyền, vận động, giải thích và 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”. Hàng ngày, chủ động rà soát đến từng nhà, 
rà từng người trong danh sách hộ có người thân ở các tỉnh, thành phố có dịch để 
biết người thân có về hay không, thời điểm nào về, nắm chắc tình hình từ xa, từ 
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sớm để chủ động kiểm soát và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 
dịch Covid-19 ngay từ đầu. 

2. Về các chốt kiểm soát: Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả, chất lượng hoạt động các chốt kiểm soát 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 (đặc biệt là các chốt giáp ranh với 
huyện Hoài Ân, huyện Phù Mỹ) và chốt chính ranh giới xã, phường. Kiểm soát 
nghiêm ngặt 24/24h đối với người và mọi phương tiện lưu thông qua chốt, thực 
hiện đúng quy định phòng, chống dịch. Thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở, yêu 
cầu các chốt kiểm soát y tế thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch và đảm 
bảo công tác kiểm soát y tế theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 
1858/SYT-TCCB ngày 03/6/2021.  

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”, 
chỉ đạo các chốt kiểm soát nghiêm ngặt 24/24h đối với phương tiện, người qua 
lại đúng theo 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. 

3. Về công tác cách ly y tế tập trung:  

- Giao 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 (phân theo yếu tố dịch tễ, thời điểm 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 về việc ban 
hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung phòng chống dịch 
COVID-19”, 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. 

- Giao 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. Phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục 
rà soát các trường học không sử dụng trong học tập đề xuất UBND thị xã xem xét 
trưng dụng tạm thời để dự phòng cách ly tập trung khi người từ vùng dịch về nhiều. 

4. Về quản lý giám sát cách ly y tế tại nhà:  



3 

 

 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, hiệu lực, hiệu quả hơn nữa Công văn 
1218/UBND-TH ngày 23/7/2021 của UBND thị xã về việc siết chặt công tác 
kiểm tra, giám sát người dân từ TP. Hồ Chí Minh và tỉnh/vùng dịch lái xe, phụ xe 
đường dài và ngư dân về lưu trú cách ly y tế tại nhà trên địa bàn thị xã Hoài 
Nhơn; Công văn 1271/UBND-TH ngày 30/7/2021 của UBND thị xã về việc tăng 
cường mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý, theo dõi kiểm tra, giám sát chặt chẽ 
đối tượng cách ly y tế tại nhà, tại nơi lưu trú từ TP. Hồ Chí Minh, vùng dịch 
và các đối tượng khác về thôn, khu phố, đặc biệt là thôn, khu phố có mật độ 
người được cách ly đông. Lưu ý: Rà soát, chủ động tách khỏi người già, trẻ em, 
người có bệnh nền đang cách ly y tế tại nhà chung với người từ vùng dịch về 
theo hướng dẫn của ngành Y tế. Đối với người đã thực hiện cách ly y tế tập 
trung 7 ngày, sau đó tiếp tục cách ly y tế tại nhà 7 ngày (kể cả thời gian theo dõi 
sức khỏe tại nhà 7 ngày tiếp theo) phải thực hiện đúng qui trình, qui định cách ly 
tại nhà như: Có Quyết định cách ly cho người được cách ly và từng thành viên 
sống chung trong gia đình có người cách ly, khuyến khích người nhà nhường 
nhà cho người được cách ly và người nhà chủ động chuyển ở nhà các con, cháu, 
người thân hoặc ở nhờ nhà láng giềng trong thời gian cách ly y tế tại nhà. 

- 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 nhằm đảm bảo vệ sinh môi 
trường khu vực an toàn, hạn chế mầm bệnh còn lại dễ lây lan, bên ngoài. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND các xã, 
phường nghiêm túc thực hiện các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã;  

- UBND thị xã; 

- Tổ công tác Thị ủy; 

- Công an thị xã; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Trương 
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