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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 thực hiện giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị số 15/CT-TTg 

của Thủ tướng Chính phủ 

 

 

Kính gửi: 

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

- Chủ tịch UBND – Trưởng ban BCĐ phòng chống  

dịch COVID-19 xã, phường. 

 

Căn cứ Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh Bình Định về việc tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh;  

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các Sở chỉ huy, các ngành có 

liên quan, UBND - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch các xã, phường thực hiện 

nghiêm túc các nội dung sau: 

1. Tiếp tục kéo dài thời gian 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; nghiêm túc quán triệt, thực hiện Công điện 

số 11/CĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh, tiếp tục tổ chức 

triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Công văn 

số 1283/UBND-TH ngày 31/7/2021 của Chủ tịch UBND thị xã cho đến khi có 

thông báo mới của UBND tỉnh. 

2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền đảm bảo công khai minh 

bạch, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội quyết tâm phòng chống dịch. Tích cực 

hưởng ứng phong trào “Tỉnh Bình Định đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại 

dịch COVID-19” do Tỉnh ủy phát động và phong trào toàn dân tham gia “bảo vệ 

vùng xanh, thắng nhanh COVID-19” do thị xã phát động. Lấy xã, phường là 

“pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng 

chống dịch. Nâng cao chất lượng nội dung tuyên truyền (nội dung ngắn gọn, 

trọng tâm, dễ hiểu, dễ thực hiện); chú trọng thông tin, tuyên truyền bằng nhiều 

hình thức, biện pháp phù hợp; tăng tần suất, thời lượng tuyên truyền quy định 

phòng chống dịch COVID-19; đảm bảo mọi đối tượng đều được nhận, biết nội 

dung, tự giác thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. Sự tham gia, chấp 

hành, tuân thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong 

phòng, chống dịch; đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người 

dân để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng. Xác định 

chiến thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân. 
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3. Phải ưu tiên cao nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19; phân 

công trực Sở chỉ huy 24/24h, chỉ đạo thường xuyên, liên tục để kịp thời giải 

quyết các vấn đề liên quan đến công tác phòng chống dịch. Tùy tình hình diễn 

biến của dịch bệnh có thể áp dụng biện pháp ở mức cao hơn, sớm hơn; đồng thời 

quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội và các công việc quan trọng khác 

trên nguyên tắc bảo đảm các điều kiện an toàn về phòng chống dịch. 

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 đạo của Trung ương, tỉnh và 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 hàng ngày, sát đúng với tình hình 

thực tế tại địa phương. 

Nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong 

công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong 

việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. 

Phát huy và duy trì tốt hơn, cụ thể hơn, kiên trì, kiên quyết hơn nữa để bảo vệ 

thành quả xuyên suốt trong công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã; đồng 

thời phải nghiêm túc rút kinh nghiệm sâu sắc và chấn chỉnh ngay biểu hiện chủ 

quan, lơ là, buông lỏng trong công tác phòng, chống dịch ở mức độ “nguy cơ 

cao” và “nguy cơ rất cao”;  người đứng đầu địa phương, đơn vị phải chịu trách 

nhiệm trước Chủ tịch UBND thị xã nếu để xảy ra, lây lan dịch bệnh tại địa 

phương, đơn vị do chủ quan, lơ là, chậm trễ trong triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch. 

4. UBND – Ban Chỉ đạo xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19: Nâng cao chất lượng, hiệu 

quả các chốt kiểm soát; quản lý nghiêm ngặt những người từ vùng dịch trong và 

ngoài tỉnh về địa phương; giám sát chặt chẽ người đang cách ly tại nhà/nơi lưu 

trú công cộng; kiểm soát các chợ, bến cá, các dịch vụ ăn uống, các đối tượng có 

nguy cơ cao (người từ vùng dịch trong và ngoài tỉnh về địa phương; chủ xe, lái 

xe, phụ xe; ngư dân, thợ hồ, shipper, tiểu thương, chợ truyền thống, cửa hàng 

xăng dầu…); tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt 24/24h việc thực hiện các biện 

pháp giãn cách xã hội (thực hiện “5K”; không tụ tập đông người, yêu cầu giữ 

khoảng cách…). Kịp thời lập thủ tục xử lý nghiêm, kể cả xử lý hình sự đối với 

các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch, giãn cách xã hội, gây lây 

lan dịch bệnh trong cộng đồng. 

5. Công an thị xã tiếp tục chỉ đạo các Tổ kiểm tra lưu động, Công an các 

xã, phường tăng tần suất tuần tra, kiểm soát (nhất là dọc tuyến Quốc lộ 1A, tại 

các cửa hàng xăng dầu, các điểm giao/nhận hàng hóa) nhằm kịp thời phát hiện, 

ngăn chặn, xử lý nghiêm các xe khách, xe tải đường dài không có lộ trình mà 

dừng, đậu đỗ dọc tuyến và lái xe, phụ xe đường dài tự ý về nhà không khai báo y 

tế, không nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch, các hành vi vi 

phạm quy định giãn cách xã hội. Kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các chủ xe, chủ 

cơ sở kinh doanh vận tải hoạt động vận tải không đúng quy định, tự ý chở người 

từ các vùng dịch trong và ngoài tỉnh về địa phương. Kịp thời xử lý nghiêm minh 
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đối với các đối tượng có hành vi không khai báo y tế hoặc khai báo không trung 

thực, trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp giãn cách xã hội, cách ly 

y tế, đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị 

trường… nhằm răn đe, giáo dục, không để Nhân dân hoang mang trong điều 

kiện thực hiện giãn cách xã hội. 

6. Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Ban Quản lý Cảng cá Tam Quan tiếp 

tục kiểm soát và yêu cầu ngư dân thực hiện các quy định phòng chống dịch 

nghiêm ngặt 24/24h; yêu cầu bắt buộc tất cả ngư dân ra/vào cảng cá và người 

mua/bán thủy sản tại bến cá, chợ cá phải có giấy xác nhận kết quả xét nghiệm 

PCR/test nhanh SARS-CoV-2 âm tính (còn hiệu lực 72 giờ kể từ khi lấy mẫu). 

Thực hiện nghiêm ngặt tàu cá xuất bến nào thì về bến đó; tuyệt đối không cho 

tàu cá ngoài địa phương Hoài Nhơn vào neo đậu tại Cảng cá Tam Quan, nhằm 

đảm bảo kiểm soát chặt chẽ ngư dân ra, vào cảng để thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch. Nâng cao chất lượng hoạt động Tổ công tác tuần tra, kiểm 

soát dọc tuyến biển; xử lý nghiêm khắc người đi đường biển vào bãi ngang, ngư 

dân ra biển, vào bờ không qua cảng, không qua chốt kiểm soát.  

7. Đề nghị UBMTTQVN và các hội đoàn thể phối hợp với chính quyền 

địa phương và các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng và thực hiện có hiệu quả 

thiết thực phong trào ”tỉnh Bình Định đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại dịch 

COVID-19” do Tỉnh ủy phát động và phong trào toàn dân tham gia “bảo vệ 

vùng xanh, thắng nhanh COVID-19” do thị xã phát động. Kêu gọi, vận động, 

giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu người dân thực hiện nghiêm túc và 

ủng hộ các biện pháp phòng chống dịch. Thường xuyên theo dõi, quan tâm đến 

đời sống nhân dân, kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người già, người 

neo đơn, hộ khó khăn … trong thời gian giãn cách xã hội; thực hiện tốt các biện 

pháp bảo đảm an sinh xã hội, tuyệt đối không để bất kỳ người dân nào thiếu đói. 

Yêu cầu các thành viên BCĐ thị xã, các xã, phường về phòng, chống dịch 

COVID-19; Thủ trưởng các ngành có liên quan trên địa bàn thị xã thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- UV BTVTU, Thị uỷ viên; 

- Các hội, đoàn thể thị xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 

 


		2021-08-26T16:56:56+0700


		2021-08-26T17:08:50+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-08-27T07:00:01+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-08-27T07:00:10+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-08-27T07:00:32+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




