
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-NV 

V/v tiếp tục thực hiện các 

phương án phòng chống dịch 

COVID-19 tại cơ quan, đơn vị, 

trường học trên địa bàn thị xã 

Hoài Nhơn, ngày      tháng 12 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban thuộc Ủy 

ban nhân dân thị xã; 

 - Chủ tịch UBND các xã, phường. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã tiếp tục diễn 

biến hết sức phức tạp, khó lường, số ca nhiễm COVID-19 có xu hướng tăng nhanh 

do mầm bệnh lây lan trong cộng đồng, thời tiết chuyển mùa Đông-Xuân thuận lợi 

cho sự phát triển, lây lan của vi rút, gia tăng giao thương đi lại dịp Tết Dương lịch, 

Tết Nguyên đán 2022 và nguy cơ xâm nhập của biến chủng mới… Để chủ động 

công tác phòng ngừa, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19; hạn 

chế tác động của dịch bệnh đến hoạt động của cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã; 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, phòng, ban 

thuộc Ủy ban nhân dân thị xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường: 

1. Tiếp tục nghiêm túc thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và 

các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 tại cơ quan, đơn vị; 

trong đó lưu ý: thực hiện tầm soát, xét nghiệm, sàng lọc SARS-CoV-2 phù hợp với 

tình hình cấp độ dịch; quét mã QR-code khi đi/đến cơ quan, đơn vị; thực hiện các 

phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 (F0), hoặc phát sinh F1, 

hoặc F2 ở cơ quan, đơn vị...  

2. Quán triệt, chỉ đạo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ 

quan, đơn vị, địa phương nâng cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là, chấp 

hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, nhất là:  

- Thực hiện nguyên tắc “5K + vắc xin, thuốc + biện pháp điều trị phù hợp + 

công nghệ + đề cao ý thức người dân và các biện pháp khác”;  

- Chủ động cập nhật cấp độ dịch bám sát với thực tế tình hình dịch, trong 

trường hợp cần thiết tăng cường một số biện pháp phòng chống dịch theo Kế 

hoạch số 4269/KH-UBND ngày 25/10/2021 và Quyết định số 4531/QĐ-UBND 

ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Bình Định; Kế hoạch số 99/KH-UBND ngày 

25/10/2021 của UBND thị xã… như: Giảm số lượng cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động đến làm việc hàng ngày tại cơ quan, đơn vị (trừ lực lượng Y tế, 

Công an, Quân đội và các trường hợp đặc biệt khác do Thủ trưởng cơ quan, đơn vị 
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quyết định); thực hiện làm việc trực tuyến tại nhà theo nguyên tắc phải đảm bảo 

chất lượng, tiến độ và hoàn thành công việc cơ quan; thường xuyên giữ liên lạc để 

xử lý công việc kịp thời và có mặt triển khai nhiệm vụ khi được yêu cầu. 

- Hạn chế tối đa các hoạt động không thiết yếu, các hoạt động tập trung đông 

người (tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự; hoạt động các cơ sở kinh doanh, 

dịch vụ vui chơi, giải trí; cơ sở spa, thẩm mỹ; karaoke, mát-xa, câu lạc bộ quán 

bar; điểm cung cấp dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử; tổ chức ăn, uống 

tập thể tại các đám hiếu, đám hỷ, tiệc liên hoan, tân gia,…). 

3. Thủ trưởng các cơ quan, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã nếu thực hiện không nghiêm túc để dịch 

bệnh COVID-19 xảy ra và lây lan ở cơ quan, đơn vị mình, lây lan ra cộng đồng thì 

chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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