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THÔNG BÁO 

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19  

tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17h00 ngày 04/8/2021 

 

Ngày 04/8/2021, 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. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn thị xã phải nghiêm túc rút kinh nghiệm, khắc phục ngay các hạn chế, tồn 

tại trong công tác phòng chống dịch như Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy đã phản 

ánh (một số thợ hồ đang thi công không mang khẩu trang; có nơi tập trung đông 

người nói chuyện, không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang chưa đúng cách, một 

số nhóm trên 04 người tuốt đậu phộng không mang khẩu trang, không giữ khoảng 

cách ở xã Hoài Sơn; một số quán bán hàng ăn lượng người mua đông không giữ 

khoảng cách; một số xã, phường còn tình trạng khách ngồi ăn, uống tại chỗ ở 

phường Hoài Thanh; các điểm, nhóm buôn bán thực phẩm tươi sống, rau củ quả 

phát sinh bên ngoài các chợ cố định ở Hoài Tân; chợ Đỗ, chợ Bộng (Hoài Tân) 

không ghi nhật ký, người ra vào chợ theo quy định. Các xe tải tập kết bỏ hàng hóa 

lấy sản phẩm từ các chợ đầu mối, nhưng BQL chợ không kiểm tra, thời gian tầm 

21h00 – 05h00 sáng hôm sau xảy ra tại các chợ. Một số người, nhà cách ly y tế tại 

khu phố An Lộc 1, phường Hoài Thanh chấp hành không nghiêm túc. Một số hộ 

gia đình liền kề tập trung nói chuyện trên 04 người không đeo khẩu trang xảy ra ở 

một số xã, phường. Tình trạng quản lý thiếu chặt chẽ nghiêm ngặt, xử lý vi phạm 

không kịp thời tại chốt kiểm soát y tế đường Thái Lợi, phường Tam Quan; còn để 

dịch vụ cắt tóc trên địa bàn phường Tam Quan nhưng chưa được kiểm tra, xử lý... 

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, tư tưởng 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. Linh hoạt, sáng tạo 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; 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.  

a) Tiếp tục tập trung đẩy mạnh, tăng cường hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa, chỉ 

đạo quyết liệt thực hiện “Tuần cao điểm phòng, chống COVID-19” (từ ngày 

03/8/2021 – 10/8/2021) tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt 24/24h, xử lý nghiêm khắc 

hơn nữa các hành vi vi phạm, để bảo vệ những kết quả quan trọng bước đầu trong 

phòng chống dịch, như: vi phạm thực hiện giãn cách xã hội, chốt kiểm soát y tế, 

cách ly y tế tại nhà, chợ, lái xe đường dài, thợ hồ, tiệm tạp hóa; sử dụng người lao 

động ở vùng dịch về thị xã; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và 

ngoài cụm công nghiệp; Cảng cá Tam Quan; tuần tra kiểm soát dọc tuyến Quốc lộ 

1A, kinh doanh ăn uống, cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ; không tụ tập từ 03 

người trở lên ở nơi công cộng; hạn chế tối đa ra đường sau 21h00 đến 05h00 sáng 

hôm sau nếu không có lý do chính đáng… Phải tiếp tục thực hiện kiêm trì, quyết 

liệt, hiệu lực, hiệu quả trên từng thôn, khu phố, xã, phường. 

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

động các chốt kiểm soát y tế 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 (do các xã, phường có ranh giới thống nhất quyết định), kiểm 

soát nghiêm ngặt 24/24h, tiếp nhận, khai báo y tế và thực hiện đúng quy định 

phòng, chống dịch. Kiểm soát nghiêm ngặt, 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 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. 

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

các cơ sở sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều lao động; các cửa hàng, tiệm bán tạp 

hóa; thợ hồ xây dựng nhà ở tư nhân… yêu cầu tuyệt đối không sử dụng thợ hồ, 

người lao động tự do là người ngoài địa bàn thị xã. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã, 

phường chỉ đạo bắt buộc: chủ nhà (nếu tự thuê từng thợ xây dựng trong gia đình), 

chủ thầu nhận xây dựng nhà ở tư nhân phải lập danh sách từng thợ hồ, phải cam 

kết được UBND xã/phường xác nhận, phải test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 

cho ít nhất 50% nhóm thợ/tuần và luân phiên test nhanh trong thời gian xây dựng 

nhà ở tư nhân; phải thực hiện đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, không tổ chức “ăn 

nhậu” đông người… nhằm thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND phường Tam Quan chỉ đạo xử phạt mức cao nhất theo 

quy định pháp luật đối với tiệm cắt tóc Hồ Thanh Hưng tại khu phố 1, phường 

Tam Quan, hoàn thành trong ngày 05/8/2021. 

d) 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, nhất là các chợ dân sinh 



dọc tuyến Quốc lộ 1A (cũ và mới). BQL chợ phải xây dựng và hoàn thành trước 

15h00 ngày 05/8/2021 phương án hoạt động chợ trong thời gian giãn cách xã hội; 

thành lập Tổ kiểm soát các lối ra vào chợ; bố trí luân phiên tiểu thương đi chợ; yêu 

cầu tiểu thương có giấy chứng nhận xét nghiệm test nhanh/PCR âm tính với 

SARS-CoV-2 còn hiệu lực; ghi chép nhật ký cụ thể, rõ ràng và báo cáo số lượng 

người ra, vào chợ phải thực hiện đúng quy định “5K”, đo thân nhiệt, giữ khoảng 

cách tối thiểu 2m, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, không tập trung đông người trong 

chợ… Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm khắc đối tượng vi phạm quy 

định phòng chống dịch. Nếu chợ nào không đáp ứng đủ các điều kiện phòng chống 

dịch, thì tạm dừng hoạt động chợ; kể cả chợ Bộng, chợ Đỗ trên địa bàn phường Hoài 

Tân phải thực hiện nghiêm túc quy định phòng chống dịch mới được hoạt động. 

2. Giao Phòng Kinh tế thống kê danh sách, thông tin liên quan của người 

giao hàng hóa - shipper (họ tên, nơi lưu trú, số điện thoại, địa bàn hoạt động…), 

các điều kiện nhận diện shipper (đồng phục, bảng tên, logo doanh nghiệp/cửa 

hàng, thùng chở hàng…); tổng hợp gửi cho UBND xã, phường để thực hiện quản 

lý nghiêm ngặt đối với lực lượng shipper (01 shipper hoạt động từ 01 đến 02 xã, 

phường cụ thể), đảm bảo quy định phòng chống dịch; yêu cầu tất cả shipper khi 

đến các chốt kiểm soát y tế đều phải thực hiện “5K”, khai báo y tế (kể cả họ tên, 

địa chỉ của người đặt hàng và lộ trình vận chuyển), có giấy chứng nhận xét nghiệm 

âm tính với SARS-CoV-2 (trong vòng 3 ngày kể từ ngày có kết quả xét nghiệm). 

Tuyệt đối không cho shipper qua chốt kiểm soát khi không đảm bảo các biện pháp 

phòng chống dịch theo quy định. Xử lý nghiêm khắc hành vi để mượn thủ tục 

shipper để qua chốt. 

3. Thống nhất theo đề xuất của Ban Chỉ huy Quân sự thị xã về việc tạm 

dừng hoạt động các khu cách ly tập trung đã hoàn thành 100% số người phải cách 

ly tập trung (tại Trường Tiểu học, THCS Hoài Sơn, Trường Tiểu học Hoài Châu 

Bắc); phun hóa chất tiêu độc khử trùng và bàn giao Phòng Giáo dục và Đào tạo 

đảm bảo các điều kiện khai giảng  năm học mới 2021-2022. Củng cố, kiện toàn và 

duy trì hoạt động các khu cách ly y tế tập trung tại Trường Cao Đẳng Bình Định 

(cơ sở 2), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – GDTX theo quy định, tuyệt đối 

không để xảy ra lây nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung. 

4. Giao Công an thị xã tăng cường tuần tra, kiểm soát việc thực hiện tại tất 

cả các điểm chốt chặn, đặc biệt là dọc tuyến QL1A (cũ và mới); yêu cầu Trưởng 

Công an phường Tam Quan có bản kiểm điểm, giải trình và xử lý trách nhiệm khi 

để xe contaner, tài xế đường dài (tỉnh Phú Yên) qua chốt không đúng lộ trình đăng 

ký nhưng chậm kiểm tra, xử lý đúng quy định phòng chống dịch; chỉ đạo Công an 

các xã, phường xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi vi phạm đúng quy định 

pháp luật trong công tác phòng chống dịch trong tình hình mới, nhất là tuần cao 

điểm kiểm soát nghiêm ngặt 24/24h. 

5. Giao đồng chí Trần Hữu Thảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã  

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường liên quan rà 

soát các điều kiện đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 theo Kế hoạch 

được duyệt, đúng hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo và quy định pháp luật; 



đảm bảo đầy đủ lực lượng y – bác sỹ, xe cứu thương, phương tiện, vật tư y tế và 

tuyệt đối an toàn về sức khỏe, an toàn thực phẩm, an ninh trật tự tại các điểm thi; 

chỉ đạo các chốt kiểm soát y tế tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ cho các thí sinh 

qua chốt đến điểm thi khi xuất trình thẻ thí sinh dự thi; tổ chức test nhanh kháng 

nguyên SARS-CoV-2 cho tất cả các thí sinh và lực lượng phục vụ kỳ thi tốt nghiệp 

THPT đợt 2 hoàn thành trong ngày 05/8/2021; tuyên truyền, vận động, hỗ trợ thí 

sinh chuẩn bị tốt kỳ thi, kể cả các thí sinh và phụ huynh ngoài thị xã; đảm bảo 

tuyệt đối công tác phòng chống dịch theo quy định. Phân công các Phó Chủ tịch 

UBND thị xã, Phó Trưởng ban BCĐ phòng chống dịch COVID-19 thị xã phụ trách 

theo dõi, xử lý toàn diện các điểm thi kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2, cụ thể: đồng 

chí Phạm  Văn  Chung  –  Phó  Chủ  tịch  Thường  trực  UBND  thị  xã kiểm  tra,  

chỉ  đạo  tại  điểm  thi:  Trường  THPT  Tăng  Bạt  Hổ  và  Trường  THPT chuyên 

Chu Văn An; đồng chí Trần Hữu Thảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã kiểm tra, chỉ 

đạo tại điểm thi: Trường THPT Lý Tự Trọng và Trường THPT Nguyễn Trân; đồng 

chí Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch UBND thị xã kiểm tra, chỉ đạo tại điểm thi 

Trường THPT Nguyễn Du. 

- Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, các trường THPT Và UBND các xã, 

phường rà soát kỹ các thí sinh thuộc diện F0, F1, F2 để lập thủ tục trình cấp thẩm 

quyền xem xét, đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 theo quy định 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 2507/QĐ-BGDĐT ngày 28/7/2021. 

Nếu không đủ điều kiện đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT, thì phải bố trí 

phòng thi riêng cho các thí sinh nói trên, đảm bảo ổn định tâm lý, sức khỏe cho thí 

sinh dự thi và an toàn, nhằm thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, chống dịch. 

6. Yêu cầu thành viên BCĐ thị xã theo chức năng, nhiệm vụ của ngành mình 

và theo địa bàn được phân công phụ trách tăng cường kiểm tra, hướng dẫn UBND 

các xã, phường khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện 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….  

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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