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ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

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

V/v giãn cách xã hội theo  

Chỉ thị số 16/CT-TTg  

của Thủ tướng Chính phủ đối với 

phường Tam Quan Bắc 

 

 
Kính gửi:  

- UBND - BCĐ phòng, chốngdịch COVID-19 các xã, phường; 

- Thủ trưởng các ban, ngành liên quan; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã. 

 

Căn cứ Quyết định số 3666/QĐ-UBND ngày 03/9/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với phường Tam 

Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn để phòng, chống dịch COVID-19. Chủ tịch 

UBND thị xã ý kiến như sau: 

1. Kể từ 00 giờ ngày 04/9/2021, áp dụng các biện pháp giãn cách xã 

hội trong 15 ngày theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ đối với phường Tam Quan Bắc để phòng, chống dịch COVID-19. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND – Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 phường Tam Quan Bắc phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức 

thực hiện nghiêm túc Công văn số 1522/UBND-TH ngày 02/9/2021 của chủ tịch 

UBND thị xã về việc thần tốc xử lý triệt để các khu vực có liên quan đến ca bệnh 

mới phát sinh ở khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc. Nghiêm túc thực 

hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, đảm bảo nguyên tắc: gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly 

với khu phố; phường cách ly với phường giáp ranh; phân xưởng, nhà máy sản 

xuất phải đảm bảo khoảng cách an toàn, đeo khẩu trang thực hiện khử trùng, diệt 

khuẩn theo quy định. Yêu cầu tất cả người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường 

hợp thực sự cần thiết; tập trung cao độ công tác dập dịch triệt để; thực hiện 

nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu 02 mét; tập trung không quá 02 người 

ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và nơi công cộng ...  

Đối với các xã, phường còn lại trên địa bàn thị xã (trừ phường Tam Quan 

Bắc) tiếp tục 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; 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. 
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2. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND 

– Trưởng ban BCĐ xã, phường tiếp tục đoàn kết, kiên trì, kiên quyết hơn nữa; 

quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, thực hiện nghiêm các biện 

pháp giãn cách xã hội, chấp nhận hy sinh lợi ích trước mắt để bảo vệ lợi ích lâu 

dài; bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của Nhân dân là mục tiêu trên hết, trước 

hết. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch 

theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thị xã; đặc biệt là thực hiện nghiêm túc, kịp 

thời, có hiệu quả Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ, Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh và các Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng ban Ban 

Chỉ đạo thị xã tại các cuộc họp trực tuyến, sát đúng với tình hình thực tế tại địa 

phương… theo phương châm “đã chặt phải chặt hơn, đã nhanh phải nhanh 

hơn, đã cao phải cao hơn” trên cơ sở sử dụng hiệu quả sức mạnh tổng lực của 

cả hệ thống chính trị, lực lượng tuyến đầu, sự đồng lòng, ủng hộ của Nhân dân 

và nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, 

chỉ đạo, quản lý, điều hành để bảo vệ thành quả bước đầu trong công tác phòng, 

chống dịch, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. 

3. Yêu cầu UBND – Ban Chỉ đạo xã, phường tiếp tục thực hiện nghiêm 

túc các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19: Quản lý nghiêm ngặt 

những người từ vùng dịch trong và ngoài tỉnh về địa phương (nhất là người về từ 

vùng dịch trong tỉnh), người đang cách ly y tế tại nhà, nơi công cộng; kiểm soát 

các chợ, bến cá, các dịch vụ ăn uống, các đối tượng có nguy cơ cao (người về từ 

vùng dịch, lái xe, phụ xe, cửa hàng xăng dầu, dịch vụ sửa chữa xe ô tô; ngư dân, 

thợ xây dựng nhà ở tư nhân, công trình công cộng, shipper, tiểu thương…); tuần 

tra, kiểm soát nghiêm ngặt 24/24h việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội 

(thực hiện “5K”; yêu cầu giữ khoảng cách, không tụ tập đông người…).  

4. 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, 

UBND các xã/phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền với nhiều hình thức phù 

hợp, thiết thực, hiệu quả (thông qua đài truyền thanh, loa lưu động, tờ rơi, qua tổ 

COVID cộng đồng …), nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các 

ngành và các tầng lớp Nhân dân nghiêm túc chấp hành quy định phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19 trong tình hình có phát sinh ca F0 tại phường Tam Quan 

Bắc. Tập trung tuyên truyền; vận động người dân nghiêm túc thực hiện việc giãn 

cách xã hội theo tinh thần “ai ở đâu ở đấy”, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật 

sự cần thiết, không tụ tập liên hoan, ăn nhậu đông người trong thời gian giãn 

cách xã hội, nhất là ngày nghỉ lễ, nghỉ hàng tuần. Liên hệ ngay với chính quyền 

địa phương, cơ sở y tế nơi gần nhất khi xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, sốt, ho, 

đau họng, mất vị giác, mất khứu giác, khó thở… 

5. Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế phối hợ đảm bảo vật tư, trang thiết bị 

y tế phương tiện phòng hộ, thuốc, vật tư y tế, hóa chất khử khuẩn, nhất là 

test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2, trang phục bảo hộ, khẩu trang... theo 

phương châm "4 tại chỗ" đảm bảo phục vụ công tác điều tra dịch tễ, xét nghiệm, 
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sàng lọc bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối 

cho đội ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế trước, trong và sau khi làm nhiệm vụ. 

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan, UBND các xã/phường, nhất là 

phường Tam Quan Bắc, Tam Quan tổ chức xác minh lộ trình di biến động của 

ca F0; khẩn trương tổ chức điều tra dịch tễ, truy vết thần tốc, xét nghiệm thần 

tốc F1, F2 và các đối tượng có nguy cơ cao, nhằm sàng lọc nhanh, bóc tách đưa 

F0 điều trị ngay, thực hiện biện pháp cách ly y tế theo quy định của ngành Y tế. 

5. Giao Ban Chỉ huy Quân sự thị xã rà soát, sắp xếp năng lực tiếp nhận 

đối tượng cách ly tập trung tại các khu cách ly tập trung của thị xã, phân vùng 

tiếp nhận nhanh, bố trí theo nhóm yếu tố dịch tễ; chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, 

khung quản lý đối tượng tiếp nhận người dân nghi nghiễm vào khu cách ly. Lưu 

ý: đảm bảo quy trình, quy định, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong khu 

cách ly tập trung. 

6. Giao Công an thị xã chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường kiểm tra, 

nâng cao hiệu lực, hiệu quả các chốt kiểm soát y tế; xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, không khai báo y tế, 

khai báo y tế không trung thực, không chấp hành nghiêm biện pháp cách ly… 

Tăng cường chỉ đạo việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa 

bàn thị xã. 

7. Đề nghị Tổ công tác đặc biệt của Ban Thường vụ Thị ủy, các Sở chỉ 

huy, các thành viên Ban Chỉ đạo thị xã tiếp tục phát huy hiệu quả kiểm tra, giám 

sát, phối hợp chỉ đạo các xã, phường thực hiện nghiêm túc các nội dung quy 

định giãn cách xã hội, các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Thành viên BCĐ 

phòng chống dịch COVID-19 thị xã thực hiện nghiêm túc, triệt để, hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND – BCĐ tỉnh; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch thị xã; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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