
 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 9 năm 2020 

V/v phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trên địa bàn thị xã 
 

  

Kính gửi:  

  - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

  - Công an thị xã; 

  - Ban Chỉ huy quân sự thị xã; 

  - Đồn Biên phòng Tam Quan Nam; 

  - UBND các xã, phường; 

  - Các Trường Trung học phổ thông. 
 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 6116/UBND-

VX, ngày 10/9/2020 về việc phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể 

thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường: 

1. Kể từ 0h ngày 11/9/2020: 

a) Cho phép hoạt động trở lại đối với các cơ sở dịch vụ kinh doanh: 

Karaoke, cơ sở mát xa, nhà hàng tiệc cưới. Tiếp tục không tổ chức hoạt động 

dạy thêm, học thêm trong và ngoài nhà trường. Duy trì 02 chốt kiểm tra y tế tại 

đèo Bình Đê, thôn Chương Hòa, xã Hoài Châu Bắc; ga Bồng Sơn, khu phố 1, 

phường Bồng Sơn thị xã Hoài Nhơn. 

b) Đối với người đến/về từ tỉnh Quảng Nam: Dừng thực hiện cách ly y tế 

tập trung. Thực hiện khai báo y tế (trực tiếp hoặc qua phần mềm NCOV) và 

cách ly y tế đối với trường hợp có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh (ho, sốt…).  

c) Đối với người đến/ về từ thành phố Đà Nẵng: Thực hiện cách ly y tế tập 

trung đối với trường hợp đến/về từ vùng, khu vực có dịch (thuộc thành phố Đà 

Nẵng) theo thông báo của Bộ Y tế; thực hiện khai báo y tế, cách ly phù hợp (tại 

nhà/nơi lưu trú/nơi làm việc…) đối với các trường hợp còn lại.  

d) Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã phối hợp kiểm tra, giám sát, hướng 

dẫn cụ thể việc thực hiện cách ly y tế phù hợp, đảm bảo an toàn phòng, chống 

dịch COVID-19 cho các cơ quan, đơn vị, địa phương.  

đ) Các phòng, ban, ngành, địa phương liên quan hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ việc đảm bảo các biện pháp an toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 đối với các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh được phép hoạt động trở 

lại theo quy định. 
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2. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND các 

xã, phường tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trên địa bàn; trong đó, cần tập trung vào các nội dung sau: 

a) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện mục tiêu kép, vừa sẵn sàng phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội theo chỉ đạo của 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành tỉnh; Thị 

ủy, UBND thị xã.  

b) Đề cao cảnh giác, không được chủ quan, lơ là, coi thường dịch bệnh, 

xác định chống dịch trong thời gian dài và dần hình thành nếp sống, ứng xử phù 

hợp trong điều kiện có dịch bệnh.  

c) Tiếp tục tăng cường giám sát dịch bệnh tại các chốt kiểm tra y tế để 

kiểm soát nguồn bệnh từ bên ngoài vào; phối hợp rà soát, phát hiện các trường 

hợp nhập cảnh trái phép về cư trú, làm việc tại thị xã để áp dụng các biện pháp 

cách ly y tế phù hợp, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy 

định của pháp luật. 

d) UBND các xã, phường thực hiện nghiêm việc cách ly y tế tại nhà, nơi 

lưu trú đối với các đối tượng theo quy định. 

đ) Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong trường 

học, cơ quan, xí nghiệp sản xuất, kinh doanh, chợ, trên các phương tiện giao 

thông, những nơi công cộng theo các hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia 

phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế; tổ chức kiểm tra, giám sát thường 

xuyên để nhắc nhở, hạn chế vi phạm. 

3. Đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế thị xã 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đảm bảo công tác giám sát  dịch bệnh, tổ 

chức cách ly y tế phù hợp, lấy mẫu xét nghiệm, điều trị kịp thời ca bệnh 

nghi nhiễm và đối tượng nguy cơ; đảm bảo đủ vật tư và phương tiện phòng 

chống dịch, công tác cấp cứu, khám chữa bệnh cho người dân và thực hiện 

tốt công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng lây chéo trong cơ sở y tế, cho 

nhân viên y tế. 

4. Phòng Y tế thị xã  

Phối hợp với Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế thị 

xã hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, chuyên gia nước ngoài 

nhập cảnh Việt Nam đến Bình Định làm việc tại thị xã theo hướng dẫn của Ban 

Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch COVID-19, Sở Y tế và Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội. 

5. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Kinh tế thị xã 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện hướng dẫn, tạo điều 

kiện thuận lợi đối với các trường hợp người lao động nước ngoài đang ở Bình 

Định làm việc tại thị xã theo quy định. 

 



3 
 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức 

triển khai thực hiện nghiêm túc./. 
 

   
Nơi nhận: 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên;  

- TT. Thị ủy (b/c); 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Các Ban XD Đảng thuộc Thị ủy; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 thị xã; 

- Lưu: VT.  

 

 

 

 

 

Trương Đề 
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