
UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

TRUNG TÂM CHỈ HUY 

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /TTCH-TH Hoài Nhơn, ngày        tháng 9 năm 2021 
  

V/v thực hiện một số  

biện pháp phòng chống dịch 

COVID-19 trong thời gian tới 

 

 

Kính gửi:  

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban trên địa bàn thị xã; 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 xã, phường; 

- UBND - Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 xã, phường; 

 

 Thực hiện Kết luận số 01-KL/BCĐ ngày 21/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng 

chống dịch COVID-19 của Thị ủy về kết luận Hội nghị Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 (Phiên họp ngày 21/9/2021); Trung tâm Chỉ huy phòng chống 

dịch COVID-19 thị xã ý kiến như sau: 

 1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban trên địa bàn thị xã; 

Ban Chỉ đạo – UBND – Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các xã, 

phường theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, ngành/địa bàn mình phụ trách chủ 

động khẩn trương thực hiện nghiêm túc Kết luận số 01-KL/BCĐ ngày 21/9/2021 

của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Thị ủy (có đính kèm) về một số 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong thời gian tới đối với lực lượng ngư 

dân; chốt chặn kiểm soát y tế; điều kiện qua lại tại chốt chặn kiểm soát y tế; đối 

tượng chủ xe, lái xe, phụ xe đường dài đi/về địa phương; các đơn vị vận tải hành 

khách chuyển sang vận tải hàng hóa; tiểu thương giao/nhận hàng thiết yếu mua bán 

hàng ngày; 04 địa điểm giao nhận hàng hóa; thực hiện có hiệu quả việc xét 

nghiệm, tầm soát, sàng lọc SARS-CoV-2…  

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng 

chống dịch COVID-19 xã, phường xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu 

quả việc xét nghiệm, tầm soát, sàng lọc SARS-CoV-2 theo Kế hoạch số 94/KH-

UBND ngày 16/9/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 

16/9/2021 của UBND thị xã; xây dựng kịch bản phòng, chống dịch COVID-19 gửi 

UBND thị xã (qua Phòng Y tế) trước ngày 25/9/2021.  

3. Giao Trưởng phòng Y tế: 

- Theo dõi, đôn đốc UBND các xã, phường khẩn trương xây dựng Kế hoạch 

xét nghiệm, tầm soát, sàng lọc SARS-CoV-2 và kịch bản phòng, chống dịch 

COVID-19, tổng hợp, báo cáo, đề xuất UBND – Trung tâm Chỉ huy phòng chống 

dịch COVID-19 thị xã trước ngày 25/9/2021. 

- Phối hợp Giám đốc Trung tâm Y tế và Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân 

sự thị xã kiểm tra, tham mưu UBND thị xã điều chỉnh khu cách ly tập trung 
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Trường Cao đẳng nghề Bình Định (cơ sở 2) sang Trung tâm Giáo dục thường xuyên 

theo quy định; đồng thời tổ chức bộ khung quản lý đảm bảo tuyệt đối không lây 

nhiễm chéo trong khu cách ly tập trung. Thời gian hoàn thành, báo cáo trước ngày 

25/9/2021 về UBND – Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Trưởng ban Ban Chỉ đạo, 

Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-

19 các xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm túc, thực chất, hiệu lực, hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 của Thị ủy; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Thành viên Trung tâm Chỉ huy PCD COVID-19 thị xã; 

- Lưu: TTCH. 

TM. TRUNG TÂM CHỈ HUY 

KT. CHỈ HUY TRƯỞNG 

PHÓ CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Phạm Văn Chung 
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