
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     năm 2020 

V/v tăng cường phòng, 

chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn thị xã 

 

  

 Kính gửi:  

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

- UBND các xã, phường. 
 

 

 

 Dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn chưa giảm, nguy cơ tăng mạnh trở lại 

vào mùa đông ở những nơi nới lỏng các biện pháp chống dịch. 

Trong nước, dù đã kiểm soát tốt dịch bệnh nhưng nếu lơ là, chủ quan, không 

thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 thì dịch có thể xuất 

hiện trở lại, lây lan gây thiệt hại tính mạng, sức khỏe của Nhân dân và kinh tế xã 

hội của đất nước. 

 Để giữ vững thành quả đã đạt được trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

chung sống an toàn, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế - 

xã hội; thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định tại Công văn số 

7156/UBND-VX, ngày 23/10/2020 về việc tăng cường phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn tỉnh; 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 quan tâm chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19, xác định chung sống, chiến đấu lâu dài với dịch bệnh; ngăn chặn dịch 

xâm nhập, lây lan trên địa bàn thị xã, song song với việc chỉ đạo thực hiện phát 

triển kinh tế. Tổ chức quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tại Công điện số 1300/CĐ-TTg, ngày 24/9/2020 và các văn bản có liên quan 

của các cơ quan Trung ương, tỉnh và thị xã. 

- Luôn luôn đề cao cảnh giác, không được chủ quan, coi thường dịch bệnh, 

nhất là trong các cơ sở y tế, trường học. 

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND thị xã trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn, trong phạm vi quản lý. 

 - Thực hiện nghiêm ngặt việc khai báo y tế; cách ly và theo dõi y tế sau cách 

ly (đủ ít nhất 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh) đối với tất cả những người nhập cảnh 

vào Việt Nam đến Hoài Nhơn làm việc, lưu trú. 
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2. Đề nghị Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế thị xã  

- Tiếp tục chỉ đạo, giám sát, kiểm tra các quy định phòng, chống dịch Covid-

19, các biện pháp bảo vệ an toàn cho các cơ sở y tế; phải có quy trình chặt chẽ, tổ 

chức các hoạt động khám chữa bệnh, phân luồng, phân tuyến phù hợp. Triển khai 

mạnh việc khám chữa bệnh từ xa và đăng ký khám bệnh qua mạng, nhất là tại 

Bệnh viện đa khoa khu vực Bồng Sơn. 

 - Chỉ đạo lực lượng y tế cơ sở quản lý, theo dõi sức khỏe sau cách ly (đủ ít 

nhất 28 ngày kể từ ngày nhập cảnh) đối với tất cả những người nhập cảnh vào Việt 

Nam đến Hoài Nhơn làm việc, lưu trú. 

3. Phòng Y tế thị xã  

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế triển khai, hướng dẫn cho các cơ 

quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp trong thị xã thực hiện nghiêm túc công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 trong trường học, cơ sở lưu trú, giao thông công cộng, 

nhà máy, công sở… 

4. Đề nghị các trường Trung học phổ thông, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

Trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế và chức năng, nhiệm vụ, thẩm 

quyền được giao, phối hợp với PhòngY tế chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực 

thuộc triển khai thực hiện nghiêm các hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19. 

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: 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND thị xã; 

- 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. 

 

 

 
 

 

Trương Đề 
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