
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:          /BC-BCĐ        Hoài Nhơn, ngày       tháng 9  năm 2021 

 

BÁO CÁO NHANH 

Tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn 

(Cập nhật lúc 14h00, ngày 08/9/2021) 

  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

tỉnh, Thị ủy Hoài Nhơn; Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 báo cáo nhanh 

công tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thị xã, cụ thể như sau: 

I. Tình hình dịch bệnh đến 14h00 ngày 08/9/2021 

Trong ngày, có 28 người mắc mới (Tam Quan Bắc). Trong đó: 04 người đã 

có mã số; 24 người chưa có mã số. Lũy kế: 94 người mắc Covid-19
1
, đã xuất viện 

33 người, đang điều trị 60 người, 01 người tử vong.  

II. Kết quả thực hiện 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Triển khai 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. 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 03/9/2021; Quyết 

định số 3668/QĐ-UBND ngày 04/9/2021; Quyết định số 3670/QĐ-UBND ngày 

05/9/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã 

hội theo Chỉ thị số 16/CT-T Tg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với 

phường Tam Quan Bắc, phường Tam Quan, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài 

Nhơn để phòng, chống dịch Covid-19.  

- Ban hành Quyết định số 305/QĐ-BCĐ ngày 07/9/2021 về việc thành lập 

Tiểu ban Hậu cần thuộc Ban Chỉ đạo thị xã Hoài Nhơn về phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra.  

 2. Kết quả: 

2.1. Truy vết: Trong ngày, truy vết 47 F1, 23 F2; Lũy kế từ ngày 02/9/2021 

đến nay: 249 F1, 772 F2. 

2.2. Cách ly: 

                                           
1
 Tam Quan Bắc 33 người, Tam Quan Nam 06 người, Tam Quan 14 người, Bồng Sơn 17 người, Hoài Châu 03 

người, Hoài Hương 05 người, Hoài Thanh 02 người, Hoài Phú 01 người, Hoài Châu Bắc 01 người, Hoài Đức 05 người, 

Hoài Tân 01 người, Hoài Mỹ 01 người, Hoài Hảo 01 người, Hoài Ân 02 người, Phù Mỹ 01 người, Đà Nẵng 01 người.  
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- Tập trung: Tổng số 875 người. Trong đó: Đã hoàn thành cách ly 726 người 

(tại tỉnh 68 người, tại cơ sở y tế 18 người, tại cơ sở cách ly tập trung thị xã 640 

người); hiện còn cách ly tại cơ sở cách ly tập trung thị xã Hoài Nhơn là 149 người 

(Tại khu cách ly Trường cao đẳng Bình Định (cơ sở 2) 78; Trung tâm GDTX: 44; 

Trung tâm GDTX (cơ sở 2): 27).  

- Cách ly tại nhà, nơi cư trú: hiện còn cách ly tại nhà: 107 F1; 1.135 F2. 

Tổng số hoàn thành cách ly về địa phương còn đang theo dõi sức khỏe: 195 người.  

2.3. Khai báo y tế: Tại Trạm Y tế xã, phường: lũy kế từ ngày 02/9 đến nay: 

3.137 người.  

2.4. Thực hiện xét nghiệm PCR, test nhanh SAR-CoV2 (Từ ngày 2/9 đến 

nay): Tổng số 34.892 lượt người. Trong đó:  

- Xét nghiệm PCR: Trong ngày, 1.395 người, lũy kế 4.461 người, trong đó PCR 

cộng đồng: 3.907 người. 

- Test nhanh: Trong ngày, 3.896 người; lũy kế 30.231 lượt người.  

+ Test nhanh cộng đồng tại các xã, phường: Trong ngày, 3.345 người; lũy kế 

16.927 người (Tam Quan Bắc 5.720 người, Tam Quan 7.123 người, Tam Quan 

Nam 3.423 người, Hoài Phú 76, Hoài Sơn 80, Hoài Thanh 91, Hoài Hải 15, Hoài 

Hương 50, Hoài Mỹ 15, Bồng Sơn 06, Hoài Xuân 08, Hoài Tân 42, Hoài Thanh Tây 

31, Hoài Châu 168, Hoài Hảo 68, Hoài Đức 11).  

+ Test nhanh tại nhà cho các đối tượng cách ly tại nhà: lũy kế 179 lượt người. 

+ Test nhanh tại 09 điểm tự nguyện: Trong ngày, 551 người; lũy kế 13.125 

lượt người. 

2.5. Triển khai tiêm Vắc xin Covid-19: Lũy kế từ ngày 24/4 đến ngày 

8/9/2021: Tổng số các mũi tiêm: 19.115. Trong đó: Mũi 1: 10.983, mũi 2: 8.132.  

+ Từ ngày 24/4-6/8/2021 (05 đợt tiêm): 9.928 mũi (mũi 1: 9.049, mũi 2: 879. 

+ Ngày 12/8/2021:  2.913 mũi (mũi 1: 991, mũi 2: 1.922).  

+ Ngày 26-27/8/2021: 2.743 (mũi 2).  

+ Ngày 6-7/9/2021: 3.531 mũi (Mũi 1: 943, mũi 2: 2.588). 

2.6. Các chốt chặn và Tổ Covid-19: Hiện nay, trên địa bàn có 139 chốt chặn 

với 1.106 thành viên, 1.123 Tổ Covid-19 cộng đồng với 3.367 thành viên. 

2.7. Cài đặt ứng dụng Bluezone: Số điểm đăng ký mã QR code trên địa bàn 

thị xã: 329 điểm; tỷ lệ cài đặt và sử dụng Bluezone: toàn dân 48.897/106.105 số người 

có smartphone, đạt 46,1%. 

2.8. Các công trình xây dựng trên địa bàn:  

- Tổng số 67 công trình
2
, số người tham gia xây dựng tại công trường 681 

người (516 người cư trú tại thị xã; 165 người cư trú ngoài thị xã). Hầu hết các công 

                                           
2
 13 công trình Trung ương, tỉnh làm chủ đầu tư; 30 công trình thị xã làm chủ đầu tư; 22 công trình phường, xã 

làm chủ đầu tư và 02 công trình doanh nghiệp làm chủ đầu tư. 
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trình đã có quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 trên 

công trường, phân công nhiệm vụ và công khai thông tin liên lạc để thực hiện nhiệm 

vụ cho từng thành viên; thực hiện phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch Covid-19 

cho công trường do các nhà thầu xây dựng công trình lập (15 công trình); đang triển 

khai thực hiện tốt kế hoạch đề ra. 

- Tổng số công trình không đủ điều kiện và tạm dừng thi công 09 công trình
3
. 

Tổng số người tham gia xây dựng tại công trường 94 người (có 69 người cư trú tại 

thị xã; 25 người cư trú ngoài thị xã). 

- Tổng số nhà ở riêng lẻ đang thi công 132 nhà, số người tham gia xây dựng 

554 người. Trong đó, đã test nhanh SARS-CoV-2 là 349 người. 

2.9. Lưu thông hàng hóa qua các Chốt kiểm dịch Covid-19: 

- Các nhà phân phối trên địa bàn thị xã lưu thông vận chuyển hàng hóa thông 

qua các chốt đến các xã, phường theo quy định của Sở Giao thông vận tải (Thực 

hiện theo mẫu Bảng cam kết và Phương án theo Văn bản số  1201/SGTVT-VT ngày 

16 tháng 8 năm 2021 của Sở GTVT). Phương thức giao nhận hàng hóa: nhà phân 

phối giao trực tiếp đến đại lý bán lẻ trên địa bàn các xã, phường. 

- Hiện nay, đã giao cho 2 công ty Bảo Phong và Hữu Phúc (Bồng Sơn) có 

phương án và kế hoạch vận chuyển và cung ứng hàng hóa thiết yếu cho 03 phường: 

Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam. 

2.10. Các doanh nghiệp: Có 26 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có qui mô lớn 

đã xây dựng “Kế hoạch phòng chống dịch và các phương án xử lý khi có các trường 

hợp mắc Covid-19” và các bản Cam kết phòng chống dịch theo theo Văn bản số 

5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế. Hiện có 06 doanh nghiệp đóng trên địa 

bàn 03 phường Tam Quan, Tam Quan Bắc và Tam Quan Nam đang tạm nghỉ
4
.  

2.11. Hỗ trợ  đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: 11.626.530.000 đồng.  

- Hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ: 9.276.530.000 đồng. 

+ Chi cho đối tượng lao động tự do: 7.084.500.000 đồng/4.723 người/17 xã, 

phường (mức hỗ trợ 1,5 triệu đồng/người). 

+ Hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để trả lương ngừng việc, trả lương 

phục hồi sản xuất: 684.610.000 đồng cho 02 doanh nghiệp/223 lao động
5
. 

+ Hỗ trợ 02 người lao động chấm dứt hợp đồng lao động không đủ điều kiện 

hưởng trợ cấp thất nghiệp với tổng số tiền 7.420.000 đồng. 

                                           
3
 Trong đó 06 công trình thị xã làm chủ đầu tư; 02 công trình phường, xã làm chủ đầu tư; 01 công trình doanh 

nghiệp làm chủ đầu tư. 
4
 Công ty Cổ phần Công nghệ WASH HNC; Công ty CP May Tam Quan; Công ty CP Đầu tư An Phát; Công 

ty TNHH XNK Thanh Quý; Công ty CP May Mặc Khánh Toàn; Công ty Cổ phần Thủy Sản Hoài Nhơn. 
5
Công ty TNHH Nhân Hòa - Hoài Xuân: 267.090.000 đồng/87 lao động; Công ty TNHH Sinh phát VN - Hoài 

Tân: 417.520.000 đồng/126 lao động. 
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+ Bảo hiểm xã hội thị xã đã thông báo và thực hiện giảm Quỹ bảo hiểm Tai 

nạn lao động - Bệnh nghề nghiệp cho 92 đơn vị, số tiền 1.500.000.000 đồng. 

- Thực hiện Quyết định 47/QĐ-UBND ngày 08/8/2021 của UBND tỉnh: 
Đã giải ngân cho vay vốn đối với lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19: 

2.350.000.000 đồng cho 48 lao động
6
. 

 III. Các biện pháp dập dịch 

1. Đối với các phường đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg (Tam Quan, Tam 

Quan Bắc, Tam Quan Nam) và 10 thôn, khu phố giáp ranh với các phường đang 

thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg.  

- Tiếp tục siết chặt, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội 

theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để 

phòng, chống dịch COVID-19 cho đến khi có thông báo mới; chốt chặn tất cả các 

đường ranh giới giữa 03 phường, 10 thôn/khu phố thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, 

tuyệt đối không cho người dân ra khỏi địa bàn và ngược lại. Chỉ đạo, tổ chức thực 

hiện và chủ động yêu cầu người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà khi không có 

việc thật sự cần thiết theo nguyên tắc “ai ở đâu, ở đó”. 

- Tổ chức quản lý, sắp xếp các chợ và thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch tại chợ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế tại Công văn số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021; Công văn số 4353/BCT-

TTTN ngày 22/7/2021 của Bộ Công Thương và Công văn số 973/SCT-QLTM ngày 

23/7/2021 của Sở Công Thương về việc hướng dẫn phòng chống  dịch  tại  chợ  

trong  thời  gian  áp  dụng  Chỉ  thị  16/CT-TTg, trong đó lưu ý: chỉ bán các mặt 

hàng thiết yếu, đảm bảo cung cấp đầy đủ nhu yếu phẩm hàng ngày cho người dân 

trên địa bàn; sắp xếp, bố trí các quầy hàng phù hợp với quy mô, diện tích, điều 

chỉnh giảm số lượng khách trong cùng thời điểm, bảo đảm thực hiện “5K”, hạn chế 

tối đa việc tiếp xúc gần khi giao dịch; thực hiện phương án phân chia tần suất đi chợ 

của người dân trên địa bàn bằng Thẻ vào chợ cho các hộ gia đình (theo mẫu tại Phụ 

lục 5 kèm theo Công văn số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 của Bộ Y tế); thẻ vào 

chợ được phân chia theo ngày chẵn, lẻ cho các gia đình để bảo đảm tần suất một gia 

đình/nhà/3 ngày thì đi chợ 1 lần, luân phiên giữa các hộ gia đình/nhà; thẻ vào vào 

chợ nên được phát 1 lần cho từng hộ gia đình/nhà bảo đảm bằng thời gian giãn cách 

xã hội; yêu cầu tiểu thương và người đi chợ là người ngoài địa bàn phường nơi có 

chợ phải có giấy chứng nhận kết quả xét nghiệm PCR hoặc test nhanh âm tính với 

SARS-CoV-2 còn hiệu lực (trong vòng 72 giờ kể từ khi lấy mẫu); thực hiện nghiêm 

“5K”, ghi nhật ký, đo thân nhiệt và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

theo quy định… Nếu chợ nào không đáp ứng đủ các điều kiện phòng chống dịch 

COVID-19 thì tạm dừng hoạt động chợ.  

- Việc lưu thông hàng hóa thiết yếu được thực hiện theo 03 hình thức: 1) Đổi 

người lái xe tại chốt; 2) Giao nhận hàng hóa tại chốt; 3) Cho xe qua chốt đến 

                                           
6
 Hoài Đức (10 lao động/500.000.000 đồng), Hoài Mỹ (4 lao động/200.000.000 đồng), Hoài Hải (6 lao 

động/300.000.000 đồng); Bồng sơn (15 lao động /700 triệu đồng), Hoài Tân (10 lao động /500 triệu đồng); Hoài Sơn 

(03 lao động/150 triệu đồng). 
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giao/nhận hàng tại doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh nhưng phải đảm bảo 

các điều kiện phòng chống dịch (phòng cách ly y tế tạm thời, sát trùng, khử khuẩn, 

lái xe và người đi trên xe tuyệt đối không tiếp xúc với người khác, lưu ý nhất là mặt 

hàng thủy sản ở cảng cá, tàu cá, ngư dân).  

- Thực hiện phương án để các đơn vị cung ứng hàng hóa thiết yếu đảm bảo 

các thôn/khu phố, phường thực hiện giãn cách xã hội, nhất là vùng lõi, các hộ gia 

đình chính sách, neo đơn, người yếu thế, sống phụ thuộc vào con cháu... 

- Yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và công nhân/người 

lao động tạm dừng hoạt động, làm việc (trừ một số công trình xây dựng công cộng 

cần thiết, cấp bách nhưng yêu cầu các chủ nhà, chủ thầu xây dựng nhà ở tư nhân, 

chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng công trình phải xây dựng và thực hiện Kế 

hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho công trường xây dựng theo chỉ đạo của 

UBND thị xã tại Công văn số 1509/UBND-TH ngày 31/8/2021. Lưu ý: phải thực 

hiện xét nghiệm PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho ít nhất 50% 

số lượng công nhân, người lao động trên công trường). 

2.  Đối với các thôn/khu phố, xã/phường còn lại đang thực hiện giãn cách xã hội 

để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ và Chỉ thị số 15
+
 với mức độ nguy cơ rất cao: 

- Tiếp tục siết chặt, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp giãn cách xã hội 

theo tinh thần Chỉ thị số 15
+
 với mức độ nguy cơ rất cao theo Công văn số 

1283/UBND-TH ngày 31/7/2021 của Chủ tịch UBND thị xã về việc tiếp tục thực 

hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg trên địa bàn thị xã cho 

đến khi có thông báo mới; chốt chặn tất cả các đường ranh giới giữa 03 phường, 10 

thôn/khu phố thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, tuyệt đối không cho người dân đến 

vùng thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và ngược lại; yêu cầu người dân hạn chế tối 

đa ra đường khi không có việc cần thiết, nhất là sau 20h00 hàng ngày đến 05h00 

sáng hôm sau, kể cả việc đi tập thể dục, đi bộ. 

3. Yêu cầu Chủ tịch UBND – Trưởng ban Ban Chỉ đạo xã, phường 

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả kiểm 

soát người và mọi phương tiện tại 128 chốt kiểm soát y tế/1.068 thành viên, kể cả 

Tổ COVID cộng đồng; chốt chặn, kiểm soát y tế nghiêm ngặt tại 09 chốt trọng yếu 

dọc tuyến Quốc lộ 1A (cũ, mới), các tuyến đường ĐT, ĐH, các chốt chính ranh giới 

xã, phường, các đường mòn lối mở, tuyệt đối không để người dân qua chốt kiểm 

soát khi không đảm bảo các điều kiện theo quy định phòng chống dịch. 

Khi người dân qua chốt kiểm soát ranh giới giữa các xã/phường phải xuất 

trình giấy xét nghiệm PCR hoặc test nhanh SARS-CoV-2 âm tính còn hiệu lực 72 

giờ (kể từ lúc lấy mẫu xét nghiệm); lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch xuất 

trình giấy tờ do BCĐ phòng chống dịch thị xã cấp; người làm việc tại các cơ quan, 

đơn vị nhà nước và tại các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ thiết yếu khác được 

phép hoạt động phải xuất trình Văn bản của cơ quan, đơn vị phân công nhiệm và 

giấy tờ tùy thân có dán ảnh; riêng đối với công nhân các nhà máy, xí nghiệp, cơ sở 
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sản xuất phải xuất trình bản cam kết được chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao 

động, chính quyền địa phương xác nhận hoặc giấy chứng nhận xét nghiệm test 

nhanh/PCR âm tính còn trong thời hạn. 

- UBND – BCĐ các xã, phường có số lượng F3 công nhân của Công ty Cổ 

phần Đầu tư An Phát nhiều (Tam Quan, Hoài Hảo, Hoài Châu, Tam Quan Nam, 

Tam Quan Bắc, Hoài Thanh Tây, Hoài Phú) tăng cường công tác giám sát, quản lý 

nghiêm ngặt chặt chẽ người đang cách ly y tế tại nhà theo các văn bản: Công văn số 

1218/UBND-TH ngày 23/7/2021, Công văn số 1271/UBND-TH ngày 30/7/2021 và 

Công văn số 1393/UBND-TH ngày 16/8/2021 của UBND thị xã, đảm bảo các điều 

kiện phòng, chống dịch, tuyệt đối không để lây nhiễm trong gia đình, người thân và 

cộng đồng. Yêu cầu phải giám sát nghiêm ngặt trong thời gian cách ly. 

- Tổ chức đợt cao điểm ra quân tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm khắc kịp 

thời các hành vi vi phạm pháp luật đối với tổ chức, cá nhân vi phạm các quy định, 

biện pháp phòng, chống dịch theo đúng qui định pháp luật. 

- Phối hợp với ngành Y tế tổ chức khoanh vùng có phát sinh ca F0, điều tra 

truy vết các đối tượng hộ dân gần nhà F0 trên địa bàn mình quản lý; rà soát từng hộ 

dân, từng người có giao dịch, quan hệ tiếp xúc gần với các đối tượng F0 (nắm chắc 

danh sách từng hộ, từng đối tượng có nguy cơ cao ở từng khu phố; không để sót, lọt 

các đối tượng) theo phương châm “thần tốc”: truy vết thần tốc, lấy mẫu thần tốc, 

cách ly thần tốc, dập dịch thần tốc; thực hiện phương châm chủ động phòng ngừa 

các đối tượng F1, F2 có thể trở thành F0; kịp thời điều tra, truy vết, thực hiện cách 

ly y tế và giám sát cách ly y tế theo đúng quy định pháp luật. Tổ chức xét nghiệm, 

sàng lọc trên diện rộng, trên cơ sở đó đánh giá, xác định mức độ nguy cơ theo 

Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng 

chống dịch COVID-19 tại địa bàn xã/phường mình, báo cáo BCĐ thị xã. 

+ Đối với các phường đang thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg (Tam Quan, Tam 

Quan Bắc, Tam Quan Nam) và 10 thôn, khu phố giáp ranh với các phường đang 

thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg: Lập danh sách số nhân khẩu từng hộ hiện đang sinh 

sống tại từng thôn/khu phố (người dân từ 24 tháng tuổi trở lên). Phối hợp với ngành Y 

tế tổ chức xét nghiệm test nhanh tất cả người dân, mỗi người xét nghiệm 03 lần (định 

kỳ 03 ngày/01 lần); phấn đấu đến ngày 12/9/2021 hoàn thành 03 lần xét nghiệm, 

trong đó lần 1 hoàn thành trước 21h ngày 08/9/2021. Lưu ý, phân công lực lượng 

phối hợp, hỗ trợ cho ngành y tế; bố trí địa điểm phù hợp, đảm bảo giãn cách, tránh 

lây nhiễm chéo tại các điểm lấy mẫu xét nghiệm; đối với người già yếu, bệnh tật 

không đi được, thì cử nhân viên y tế đến xét nghiệm tại nhà,  đảm bảo xét nghiệm tầm 

soát 100% người dân ở địa phương mình. 

+ Đối với các xã, phường còn lại trên địa bàn thị xã (trừ các phường và thôn, 

khu phố thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg): Rà soát, tổng hợp danh sách người đại diện 

hộ gia đình đang sinh sống tại từng thôn/khu phố (mỗi hộ chọn 01 người đại diện, là 

người có hoạt động giao dịch ngoài cộng đồng nhiều, có nguy cơ cao trong hộ). 

Phối hợp với ngành Y tế tổ chức xét nghiệm test nhanh mỗi người 03 lần (định kỳ 03 

ngày/01 lần); phấn đấu hoàn thành trước ngày 18/9/2021.  
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4. Giao UBND các xã, phường khẩn trương phối hợp với Ban Chỉ huy quân 

sự, Công an thị xã và ngành y tế khảo sát các điểm trường không sử dụng hoặc chưa 

sử dụng giảng dạy ở địa phương mình; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, thành lập 

khung quản lý để trưng dụng tạm thời, sử dụng làm điểm cách ly y tế hoặc nơi ở tạm 

cho người nhà của người cách ly. Đề xuất Ban chỉ đạo phòng chống dịch thị xã phê 

duyệt cách ly tập trung cho một số công nhân là đối tượng F1 liên quan đến ca F0 tại 

Công ty Cổ phần đầu tư An Phát (Tam Quan) và các đối tượng có nguy cơ cao. 

5. Giao Ban Chỉ huy Quân sự thị xã phối hợp với lực lượng y tế tiếp tục quản 

lý các khu cách ly tập trung trên địa bàn, tách bạch các trường hợp mới cách ly và 

đang cách ly, bảo đảm mật độ cách ly phù hợp, không để lây nhiễm chéo trong khu 

cách ly tập trung và từ khu cách ly ra ngoài cộng đồng. Tổ chức và chỉ đạo lực 

lượng quân đội tổ chức tiêu độc, khử trùng và tham gia công tác phòng chống dịch 

theo yêu cầu. 

6. Giao Công an thị xã chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự thị xã lựa 

chọn các cơ sở lưu trú phù hợp trên địa bàn (khách sạn, nhà nghỉ…); tham mưu 

UBND thị xã quyết định lựa chọn và thông báo danh sách các cơ sở lưu trú để 

những người thuộc diện phải cách ly tại nhà nhưng không đủ điều kiện thực hiện 

cách ly tại nhà; lái xe, người đến công tác từ vùng dịch thuộc diện phải áp dụng biện 

pháp cách ly tại nhà/nơi lưu trú có nơi lưu trú tạm; tổ chức quản lý, giám sát các cơ 

sở này như đối với trường hợp cách ly tại nhà/nơi lưu trú./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- Thường trực Thị uỷ (để b/c); 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 thị xã; 

- Lưu: VT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Trần Hữu Thảo 
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