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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /TTr-UBND Hoài Nhơn, ngày       tháng 9 năm 2021 

 
TỜ TRÌNH 

Về việc xin chủ trương áp dụng biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để thực hiện công tác 

phòng, chống dịch COVID-19 tại phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn 
 

   

Kính gửi: Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; Chỉ thị số 16/CT-

TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Quy định đánh giá 

mức độ nguy cơ và biện pháp phòng, chống COVID-19";  

Căn cứ Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 23/6/2021, Công điện số 07/CĐ-

UBND ngày 27/6/2021, Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 29/6/2021, Công điện 

số 09/CĐ-UBND ngày 03/7/2021, Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 07/7/2021, 

Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp 

tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh; 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; 

Theo báo cáo và đề xuất của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị 

xã Hoài Nhơn: Ngày 05/9/2021, thị xã Hoài Nhơn phát hiện 04 trường hợp xét 

nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ở khu phố Cửu Lợi Tây, phường Tam Quan 

Nam. Trước đó, ngày 02/9/2021, phát hiện 02 ca dương tính ở khu phố Tân Thành 

1, phường Tam Quan Bắc và đến sáng ngày 05/9/2021, có 07 ca nghi nhiễm xét 

nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ở phường Tam Quan. Các đối tượng này có 

lịch trình di biến động rất phức tạp, tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ rất cao lây lan 

mầm bệnh ra cộng đồng trên địa bàn thị xã. 

Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên địa bàn thị xã, 

UBND thị xã Hoài Nhơn kính trình Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn thống nhất 



chủ trương áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 tại phường Tam Quan Nam; cụ thể như sau: 

Kể từ 12h00 ngày 05/9/2021, thực hiện giãn cách xã hội 15 ngày theo tinh 

thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với 

phường Tam Quan Nam. 

UBND thị xã Hoài Nhơn tiếp tục thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch COVID-19 đã được UBND tỉnh chỉ đạo tại các Công điện số 

06/CĐ-UBND ngày 23/6/2021, Công điện số 07/CĐ-UBND ngày 27/6/2021, Công 

điện số 08/CĐ-UBND ngày 29/6/2021, Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 

03/7/2021, Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 07/7/2021, Công điện số 11/CĐ-

UBND ngày 25/8/2021, Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 01/9/2021; Chỉ thị số 

14/CT-UBND ngày 30/7/2021 và các văn bản có liên quan. 

UBND thị xã Hoài Nhơn kính trình Ban Thường vụ Thị ủy Hoài Nhơn xem 

xét, quyết định./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã;  

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch thị xã; 

- Lưu: VT. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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