
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 

COVID-19 trên địa bàn thị xã 
 

  

Kính gửi:  

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

  - UBND các xã, phường. 
 

 

 

Theo đánh giá của Chính phủ, dịch bệnh COVID-19 tại nước ta đã được 

kiểm soát tốt, cả nước đã có 23 ngày không ghi nhận ca mắc trong cộng đồng. 

Cùng với phòng, chống dịch, cả nước đã khẩn trương, tích cực thực hiện mục tiêu 

kép đạt kết quả tốt; đã quán triệt tinh thần không chủ quan trước dịch bệnh, triển 

khai đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch và phát triển kinh tế theo đúng chỉ 

đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống 

dịch COVID-19. Tuy nhiên, nguy cơ dịch bệnh COVID-19 vẫn luôn thường trực 

và tiềm ẩn nên các cấp, các ngành không được lơ là, chủ quan, phải thực hiện đầy 

đủ các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đồng thời tập trung chỉ đạo 

thúc đẩy mạnh mẽ nhằm sớm phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái 

bình thường mới. 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại Công văn số 

6447/UBND-VX, ngày 24/9/2020 về việc phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn tỉnh; đồng thời, để tiếp tục thực hiện đảm bảo mục tiêu kép, vừa đảm bảo 

phòng, chống dịch, vừa đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội; Chủ tịch UBND thị xã 

đề nghị: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND 

các xã, phường tiếp tục chỉ đạo thực hiện các nội dung sau: 

a) Tiếp tục quán triệt sâu sắc chủ trương lớn của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng, chống dịch, vừa đẩy 

mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới. 

b) Kêu gọi mỗi người dân cùng nhau thực hiện chung sống an toàn với đại 

dịch theo thông điệp 5K “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập 

trung - Khai báo y tế” của Bộ Y tế. 

c) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch trong 

tình hình mới theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch 

COVID-19, Bộ Y tế, Sở Y tế và các cơ quan chức năng liên quan; xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm.  



2 
 

 

d) Thường xuyên rà soát, kiểm tra việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch COVID-19, bảo đảm an toàn tại các cơ sở và hoạt động thuộc địa bàn, 

phạm vi lĩnh vực quản lý, đặc biệt là tại các khách sạn, cơ sở lưu trú, nhà máy, xí 

nghiệp, cụm công nghiệp¸ công trình xây dựng, chợ, ... 

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

a) Tổ chức thực hiện nghiêm túc hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế về cách ly 

y tế, giám sát y tế, lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các đối tượng theo 

quy định; về quy trình, biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại các tổ chức, cơ 

quan, đơn vị. 

b) Tăng cường kiểm tra thường xuyên công tác phòng, chống dịch tại các cơ 

sở y tế. Chỉ đạo các cơ sở y tế thường xuyên và chủ động hơn nữa trong công tác 

phòng, chống dịch trên địa bàn. 

c) Tăng cường giám sát các bệnh truyền nhiễm khác, không vì phòng, chống 

dịch COVID-19 mà làm gián đoạn các biện pháp phòng, chống các dịch bệnh 

khác, nhất là sốt xuất huyết, bạch hầu... 

3. Phòng Văn  hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 

Phối hợp với Phòng Y tế và các cơ quan liên quan tiếp tục truyền thông 

thông điệp 5K; tăng cường truyền thông về các biện pháp dự phòng các bệnh 

truyền nhiễm như sốt xuất huyết, bạch hầu,...  

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND các xã, 

phường phối hợp triển khai thực hiện hiệu quả./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND thị xã (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- Ban Dân vận Thị ủy; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 thị xã; 

- Lưu: VT.                                                                                               

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trương Đề 
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