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UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
  

Số:          /TB-BCĐ         Hoài Nhơn, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã  

phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 13/8/2021 

 

Ngày 13/8/2021, Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 họp 
trực tuyến về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-
TTg trên địa bàn thị xã; tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch 
bệnh COVID-19 trong tình hình mới. Chủ trì: Đồng chí Phạm Trương – Trưởng 
ban, thành phần dự họp có các đồng chí Phó Trưởng ban; tại điểm cầu các xã, 
phường: các Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; Sở Chỉ huy phía Bắc, phía Nam; 
Bí thư, Chủ tịch, Trưởng, phó BCĐ các xã, phường và thành phần có liên quan. 
Sau khi nghe lãnh đạo Văn phòng báo cáo, các thành phần dự họp tham gia ý 
kiến, đồng chí Phạm Trương - Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban BCĐ thị xã 
phòng, chống dịch COVID-19 kết luận như sau: 

1. Ngày 13/8/2021, tại cuộc họp Sở Chỉ huy phòng chống COVID -19 
tỉnh Bình Định, đồng chí Nguyễn Phi Long – Chủ tịch UBND tỉnh kết luận kéo 
dài thời gian thực hiện Chỉ thị 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 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng 
Chính phủ đến hết ngày 25/8/2021. Do vậy, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị có liên quan; Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục 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 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 hết ngày 25/8/2021. 

2. 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 các 
tỉnh/vùng dịch về, những người từ vùng dịch trong tỉnh về địa phương, đang 
cách ly tại nhà; kiểm soát các chợ, bến cá, các dịch vụ ăn uống, các đối tượng có 
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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 (thực hiện “5K”; không tụ tập đông người, yêu cầu giữ 
khoảng cách…); 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; trong đó lưu ý các nội dung sau: 

a) 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 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 phương tiện lưu thông qua chốt, thực 
hiện đúng quy định phòng, chống dịch (lưu ý các chốt chính tại phường Hoài 
Hương phải kiểm tra nghiêm ngặt, đúng thực chất không để sai sót như vụ xe tải 
chở đến xã Hoài Hải 11 người về từ TP. Hồ Chí Minh, Tiền Giang). 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. 

b) Rà soát, thống kê danh sách những người già, trẻ sơ sinh, người có 
bệnh nền đang cách ly y tế tại nhà chung với người từ vùng dịch về để chỉ đạo 
Trạm y tế và Tổ COVID cộng đồng tăng cường quản lý, theo dõi, chăm sóc sức 
khỏe hàng ngày, nếu đảm bảo các điều kiện thì vận động cách ly ở riêng lẻ, 
hướng dẫn hỗ trợ bổ sung dinh dưỡng góp phần nâng cao thể lực, tăng sức đề 
kháng phòng chống dịch và đề phòng lây nhiễm trong thời gian cách ly chung. 
Báo cáo UBND – BCĐ thị xã trước 16 giờ 00 ngày 14/8/2021. 

c) Đối với các chợ truyền thống: Tiếp tục thực hiện quản lý, kiểm soát 
nghiêm ngặt các chợ trên địa bàn xã, phường; tuyệt đối không được bán ăn, 
uống tại chợ. BQL chợ phải thực hiện nghiêm túc phương án hoạt động chợ; 
kiểm soát các lối ra vào chợ; ghi chép nhật ký cụ thể, rõ ràng và báo cáo số 
lượng người ra, vào chợ; phải thực hiện đúng quy định “5K”… yêu cầu tiểu 
thương và người đi chợ là người ngoài địa bàn xã, phường nơi có chợ (đặc biệt 
là người từ địa phương trong, ngoài tỉnh thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg) phải 
có giấy chứng nhận xét nghiệm test nhanh/PCR âm tính với SARS-CoV-2 còn 
hiệu lực, chú trọng bắt buộc thực hiện đối với các tiểu thương mua bán hàng 
lagim, hải sản, thịt tươi sống các loại, nguồn hàng được lấy từ các chợ đầu mối 
địa phương vùng dịch về (kể cả các xe tải vận chuyển hàng hóa về từ vùng dịch 
vào chợ từ 19h00 đến 05h00 sáng hôm sau. Nếu chợ nào không đáp ứng đủ các 
điều kiện phòng chống dịch, thì tạm dừng hoạt động chợ.  
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d) Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện 
hàng tuần của Phong trào toàn dân tham gia “bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh 
COVID-19” trên địa bàn thị xã theo Kế hoạch số 77/KH-UBND ngày 12/8/2021 
của UBND thị xã, bám sát thực tiễn với tinh thần “hiệu quả chất lượng trên hết” 
phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, tính sáng tạo, vừa làm vừa rút kinh 
nghiệm và từng bước mở rộng, hoàn thiện, điều chỉnh ngay bảo đảm sát đúng 
với diễn biến tình hình thực tế  ở địa phương và tuyệt đối không được làm 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. 

3. 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. 

Khẩn trương làm việc với các cơ sở lưu trú phù hợp trên địa bàn (khách 
sạn, nhà nghỉ, nhà trọ…); 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 các cơ sở này như đối với trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú. 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. Yêu cầu Bệnh viện Đa khoa Khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế thị xã 
tổ chức tập huấn và thực hiện chiến lược phân tầng đúng chức năng, nhiệm vụ 
theo hướng dẫn của ngành Y tế nhằm sử dụng hợp lý nguồn nhân lực y tế. Tránh 
để bệnh nhân chuyển tuyến không phù hợp “nếu chuyển sớm quá gây quá tải 
cho tuyến trên nhưng muộn quá lại làm tăng nguy cơ nguy hiểm, thậm chí tử 
vong của người bệnh”; đảm bảo tuyệt đối an toàn, không để lây nhiễm chéo 
SARS-CoV-2 cho cán bộ, nhân viên y tế. Rà soát, đề xuất số lượng ô xy để xem 
xét chuẩn bị số lượng dự phòng hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân mắc COVID-19. 

5. Giao Công an thị xã tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh hoạt động kiểm 
tra, kiểm soát tại các chốt kiểm soát; yêu cầu khắc phục tình trạng chủ quan, lơ 
là trong công tác kiểm soát hoặc gây phiền hà, sách nhiễu Nhân dân. Kiểm điểm 
trách nhiệm đối với Trưởng Công an phường Hoài Hảo về việc xảy ra vi phạm 
tại chốt kiểm soát y tế Phụng Hòa tại phường Hoài Hảo trong đêm 12/8/2021, 
báo cáo Chủ tịch UBND – Trưởng ban BCĐ thị xã trong ngày 14/8/2021. 
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6. Giao Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoài Hảo xử lý nghiêm, 
đúng quy định pháp luật về hành vi vi phạm nghiêm trọng công tác phòng chống 
dịch của cán bộ, nhân viên chốt chặn tại chốt Phụng Hòa đúng quy định của 
Đảng và pháp luật Nhà nước. Báo cáo kết quả Thường trực Thị ủy, UBND thị xã 
trước ngày 20/8/2021. 

7. 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 tiếp tục 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 và ra 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. Thực hiện nghiêm ngặt tàu cá xuất bến nào thì về 
bến đó nhằm đảm bảo kiểm soát nghiêm ngặt số lượng ngư dân và phù hợp vị trí 
neo đậu, như trước khi xuất bến để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch. 

8. Yêu cầu Tổ trưởng Tổ tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 phối 
hợp Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao 
đẩy mạnh công tác tuyên truyền Phong trào toàn dân tham gia “bảo vệ vùng 
xanh, thắng nhanh COVID-19” hiệu quả hơn, nhanh hơn với nhiều hình thức 
phù hợp, thiết thực, nhất là những khu vực, đối tượng có nguy cơ cao liên quan 
đến huyện Hoài Ân và Phù Mỹ (địa bàn phường Bồng Sơn, Hoài Đức, chốt kiểm 
soát y tế, cụm công nghiệp, chợ, khu dân cư đông đúc, Cảng cá Tam Quan, các 
xã/phường ven biển, bến cá, khu phố/thôn có nhiều trường hợp đang cách ly y tế 
tại nhà…), những đối tượng có nguy cơ cao (thợ hồ, shipper, tiểu thương, lái xe 
đường dài…) 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 với tinh thần “chống dịch như chống giặc” ... 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”… Tuyên truyền vận động gia đình và người thân có tàu cá thực hiện 
nghiêm quy định, tàu cá xuất bến nào thì về ở bến đó đảm bảo công tác phòng 
chống dịch hiệu quả. 

9. Giao đồng chí Trần Hữu Thảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo các 
nội dung sau: 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Công văn số 4838/UBND-VX ngày 
07/8/2021 của UBND tỉnh, cách ly tập trung đối với người về từ TP. Hồ Chí 
Minh, Bình Dương, Đồng Nai và những người về từ vùng dịch trong, ngoài tỉnh 
mà yếu tố dịch tễ phức tạp cần phải cách ly tập trung theo đề nghị của ngành Y 
tế. Tuyệt đối không để đưa về xã, phường sau đó mới làm thủ tục cách ly tập 
trung, sẽ phức tạp nguy cơ nguồn lây trên địa bàn. 

- Rà soát nhu cầu ô xy, trên cơ sở đó làm việc, thỏa thuận với nhà cung 
cấp để đảm bảo chủ động số lượng ô xy dự phòng hỗ trợ điều trị cho bệnh nhân 
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mắc COVID-19. Tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu ô xy, ảnh hưởng đến 
việc điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 

- Chỉ đạo hoàn thiện nhập dữ liệu phần mềm danh sách đăng ký tiêm 
phòng vắc xin COVID-19 qua “Sổ sức khỏe điện tử”, tổ chức tiêm vắc xin 
phòng COVID-19 đảm bảo theo kế hoạch được duyệt, khắc phục tình trạng thiếu 
vắc xin tiêm cho một số người đã được thông báo trong đợt tiêm vừa qua. Lưu ý, 
chuẩn bị đầy đủ lực lượng y – bác sỹ, xe cứu thương, phương tiện, vật tư y tế và 
tuyệt đối an toàn tiêm chủng, an toàn phòng chống dịch và phù hợp với tình 
hình, diễn biến dịch bệnh. Bố trí thời gian và địa điểm tiêm phòng hợp lý để 
đảm bảo giãn cách, tránh tập trung đông người gây nguy cơ lây lan dịch bệnh tại 
các điểm tiêm phòng. 

10. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường; Thủ trưởng các cơ quan, 
đơn vị; và đề nghị UBMTTQVN, các hội, đoàn thể trên địa bàn thị xã phải tăng 
cường quán triệt, tuyên truyền, giáo dục cán bộ, công chức, viên chức, người lao 
động tại cơ quan, đơn vị mình tích cực thực hiện nghiêm túc chủ trương, biện 
pháp phòng, chống dịch COVID-19 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; 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. Tham gia tích cực phong trào toàn dân “”Bảo vệ vùng xanh, 
thắng nhanh COVID” trên địa bàn từng thôn, khu phố. Tiếp tục giữ vững thành 
quả phòng chống dịch trong 40 ngày qua và tin tưởng, ủng hộ các biện pháp 
phòng, chống dịch của thị xã trong thời gian giãn cách xã hội đến 25/8/2021. 

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 triển khai 
thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- 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; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: BCĐ. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Phạm Trương 
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