
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VX Hoài Nhơn, ngày     tháng 02 năm 2022 

V/v tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn thị xã 

 

  

Kính gửi:  

 - UBND các xã, phường; 

- Các cơ quan, đơn vị. 
 

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

tạp. Đến ngày 21/02/2022, toàn thị xã có 4 xã, phường vùng đỏ; 6 xã, phường vùng 

cam; 7 xã, phường vùng vàng. Cấp độ dịch của thị xã ở mức nguy cơ cao. 

Trước tình hình trên, để chủ động phát hiện, cách ly, hướng dẫn điều trị cho 

người nhiễm COVID-19 theo quy định, Chủ tịch UBND thị xã đề nghị: 

1. UBND các xã, phường 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán 

bộ, đảng viên và Nhân dân, nhất là giới trẻ trong việc chấp hành thực hiện nghiêm 

các quy định về phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định, nhất là thông điệp 

“5K”, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác nhưng cũng không hoang 

mang, lo lắng.  

- Rà soát từng đối tượng, vận động người dân, lập danh sách người trên 50 

tuổi, người có bệnh lý nền chưa được tiêm vắc xin và các trường hợp chưa tiêm 

đủ mũi vắc xin phòng COVID-19... để quản lý, tiêm chủng vắc xin; nắm chắc 

danh sách trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi chuẩn bị triển khai tiêm chủng vắc xin 

phòng COVID-19 khi có chỉ đạo của UBND thị xã. 

 - Phân loại theo nhóm F0 được quản lý tại nhà, nơi lưu trú để có biện pháp 

hỗ trợ an sinh, tiếp cận dịch vụ y tế, điều trị kịp thời cho người bị nhiễm COVID-

19; bảo đảm hậu cần phòng, chống dịch COVID-19 theo phương châm “4 tại chỗ” 

theo kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại 

Thông báo số 09/TB-TTCH ngày 21/11/2021 (gửi kèm). 

2.Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã 

- Thực hiện đầy đủ việc “Phân loại nguy cơ người nhiễm SARS-CoV-2 và 

định hướng xử trí, cách ly, điều trị” theo Công văn số 762/BYT-DP ngày 

21/02/2022 của Bộ Y tế và các văn bản khác có liên quan. 

- Chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, hóa chất, vật tư tiêu hao, phương 

tiện phòng hộ, thuốc, vật tư xét nghiệm.... để thực hiện theo phương châm "bốn 

tại chỗ" đáp ứng diễn biến tình hình dịch trên địa bàn thị xã. Thực hiện nghiêm 

túc điều kiện đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở y tế theo 

quy định. 

- Tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường rà soát, tiêm vét vắc xin 

phòng COVID-19 cho người từ 12 tuổi trở lên, đặc biệt là người trên 50 tuổi có 
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bệnh nền chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ mũi, những người không thể đến điểm tiêm 

chủng; tổng hợp danh sách trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi chuẩn bị tiêm chủng theo 

chỉ đạo của Sở Y tế và UBND thị xã. 

3. Các trường Trung học phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã 

Chủ động phối hợp với ngành Y tế, chỉ đạo các trường thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, nhất là việc phát hiện, cách ly khi xuất 

hiện các trường hợp F0, F1 tại trường theo quy định tại Quyết định số 406/QĐ-

BGDĐT ngày 27/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về phê duyệt Sổ 

tay đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 trong trường học (sửa đổi, bổ 

sung) và các văn bản khác có liên quan. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã 

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức 

phù hợp, hiệu quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Thực hiện hiệu quả 

nguyên tắc "5K + vắc xin, thuốc điều trị + công nghệ + ý thức người dân" để 

phòng, chống dịch COVID-19.  

5. Đề nghị Ủy ban Mặt trận và các hội, đoàn thể thị xã 

- Vận động người dân nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19, trong đó thực hiện nghiêm yêu cầu 5K; khuyến cáo 

người cao tuổi, người có bệnh nền, người có nguy cơ cao hạn chế tham gia các 

hoạt động tập trung đông người.  

- Vận động, tuyên truyền, giám sát, thực hiện phòng, chống dịch ở phường, 

xã,thôn, khu phố, xóm, khu dân cư; vận động cán bộ, hội viên, Nhân dân, doanh 

nghiệp và các tổ chức, cá nhân tham gia phục vụ hoạt động của các cơ sở thu dung 

điều trị COVID-19, vận động ủng hộ nguồn lực cho công tác phòng, chống dịch 

của thị xã và của các địa phương trong thị xã.  

- Phối hợp cùng các cấp chính quyền quan tâm thực hiện tốt công tác đảm 

bảo an sinh xã hội, chăm lo, chia sẻ những khó khăn của người nhiễm COVID-19 

được quản lý, chăm sóc, điều trị tại nhà.  

- Tích cực phối hợp cùng các lực lượng chức năng tham gia giám sát việc 

thực hiện cách ly tại nhà trên địa bàn, phát hiện những người vi phạm quy định 

phòng, chống dịch, thông báo cho cơ quan chức năng xử lý hành vi vi phạm.  

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn 

trương triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- Các hội, đoàn thể thị xã; 

- Các trường THPT; 

  - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Trần Hữu Thảo 
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