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THÔNG BÁO 

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

tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17h00 ngày 02/8/2021 

 

Ngày 02/8/2021, Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 họp trực 

tuyến về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg 

trên địa bàn thị xã; tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trong tình hình mới. Chủ trì: Đồng chí Phạm Trương – Trưởng ban, 

thành phần dự họp có các đồng chí Phó Trưởng ban; tại điểm cầu các xã, phường: 

các Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; Sở Chỉ huy phía Bắc, phía Nam; Bí thư, Chủ 

tịch, Trưởng, phó BCĐ các xã, phường và thành phần có liên quan. Sau khi nghe 

lãnh đạo Văn phòng báo cáo, các thành phần dự họp tham gia ý kiến, đồng chí 

Phạm Trương - Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban BCĐ thị xã phòng, chống dịch 

COVID-19 kết luận như sau: 

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn thị xã phải tiếp tục duy trì quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, chỉ đạo và 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo văn bản chỉ đạo của 

Trung ương, tỉnh và thị xã; tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên mọi 

nguồn lực; chủ động nắm chắc và dự báo, kiểm soát tốt tình hình; tuyệt đối không 

được lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó với diễn biến mới 

của dịch bệnh; linh hoạt, sáng tạo tổ chức thực hiện có hiệu quả; thực hiện nghiêm 

các biện pháp giãn cách xã hội; bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của Nhân dân 

là mục tiêu tối thượng với quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực, cố gắng nhiều hơn nữa 

trong thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo Chỉ thị số 14/CT-

UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công điện số 1063/CĐ-TTg 

ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1283/UBND-TH ngày 

31/7/2021 của Chủ tịch UBND thị xã; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 02/8/2021 

của UBND thị xã; các Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng 

ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng chống dịch COVID-19 tại các cuộc họp trực tuyến 

hàng ngày … sát đúng với tình hình thực tế tại địa phương. 

a) Tiếp tục tuyên truyền, vận động, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã (vận động các gia đình có người thân 

đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Long An và các 

địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg không 

được rời địa bàn, tiếp tục ở lại theo tinh thần giãn cách “ai ở đâu ở đấy” theo 

Công điện số 1063/CĐ-TTg ngày 31/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; thông điệp 

“5K” (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập trung, khai báo y tế); Không 



tụ tập từ 03 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện; yêu cầu 

giữ khoảng cách tối thiểu 02m giữa người với người tại các địa điểm công cộng; 

hàng ngày, hạn chế tối đa người dân ra đường từ 21h00 đến 05h00 sáng hôm sau; 

tiếp tục tạm dừng hoạt động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học, hoạt động đào 

tạo, sát hạch lái xe; không tổ chức dạy thêm, học thêm theo hình thức trực tiếp theo 

Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

b) Tiếp tục giữ nguyên trạng và củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả, chất lượng hoạt động các chốt kiểm soát y tế dọc QL1A (cũ và mới), chốt tại 

thôn Gia An Đông, đèo Vĩnh Tuy, ga Bồng Sơn, các chốt chính tuyến đường ĐT, 

ĐH và chốt chính ranh giới xã, phường (do các xã, phường có ranh giới thống nhất 

quyết định) để kiểm soát nghiêm ngặt, tiếp nhận, khai báo y tế và thực hiện đúng 

quy định phòng, chống dịch, nhất là đối với người từ các tỉnh/vùng dịch đến/về địa 

phương lưu trú. Phân công và bố trí lực lượng trực tại các chốt chính đảm bảo khoa 

học, tiết kiệm nhân lực, kiểm soát nghiêm ngặt 24/24h và đảm bảo an toàn tuyệt 

đối cho người làm nhiệm vụ. Yêu cầu UBND xã Hoài Mỹ, phường Hoài Đức và 

phường Bống Sơn phối hợp kiểm tra nghiêm ngặt tại các chốt kiểm soát giáp ranh 

với phường Bồng Sơn, hạn chế tối đa người ra đường không thật sự cần thiết… 

Giao Sở Chỉ huy phía Bắc và phía Nam chỉ đạo UBND các xã, phường thống nhất 

giữ các chốt chính, đảm bảo tuyệt đối chủ trương “siết chặt bên ngoài, tầm soát 

bên trong” và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch COVID-19, 

hoàn thành trước 10h00 ngày 03/8/2021. Tiếp tục tạm ứng kinh phí hỗ trợ cho lực 

lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát phòng, chống dịch COVID-19 theo quy 

định tại Công văn số 4656/UBND-VX ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh và Nghị 

quyết số 16/NQ- CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ (được UBND tỉnh chỉ đạo 

thực hiện tại điểm 1 Công văn số 840/UBND-VX ngày 11/02/2021 về việc thực 

hiện chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, 

chống dịch COVID-19). 

c) Tiếp tục thực hiện quản lý, kiểm soát nghiêm ngặt các chợ trên địa bàn xã, 

phường thành lập Tổ kiểm soát các lối ra vào chợ, phải thực hiện đúng quy định 

“5K”, cử người đo thân nhiệt, giữ khoảng cách 2m, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, 

không tập trung đông người trong chợ. Tuyệt đối không bán hàng ăn uống tại chợ. 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm khắc đối tượng đang thực hiện cách 

ly tại nhà mà đi ra ngoài, đi chợ. BQL chợ phải ghi chép nhật ký cụ thể, rõ ràng; 

định kỳ phun thuốc tiêu độc khử trùng 2 lần/tuần; bố trí luân phiên tiểu thương đi 

chợ; yêu cầu tiểu thương có giấy chứng nhận xét nghiệm test nhanh/PCR âm tính 

với SARS-CoV-2 còn hiệu lực và thực hiện nghiêm ngặt biện pháp phòng chống 

dịch, đặc biệt là tiểu thương buôn bán hàng thủy sản, thực phẩm tươi sống và rau, 

củ, quả có liên quan đến các chợ đầu mối trên cả nước. Nếu chợ nào không đáp 

ứng đủ các điều kiện phòng chống dịch, thì tạm dừng hoạt động chợ. 

d) Hiện nay, các nhóm thợ hồ xây dựng nhà ở tư nhân chưa được quản lý 

chặt chẽ. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã, phường chỉ đạo bắt buộc: chủ nhà (nếu tự 

thuê từng thợ xây dựng trong gia đình), chủ thầu nhận xây dựng nhà ở tư nhân phải 

lập danh sách từng thợ hồ, phải cam kết được UBND xã/phường xác nhận, phải 



test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho ít nhất 50% nhóm thợ/tuần và luân 

phiên test nhanh trong thời gian xây dựng nhà ở tư nhân; phải thực hiện đeo khẩu 

trang, giữ khoảng cách, không tổ chức “ăn nhậu” đông người… nhằm thực hiện 

nghiêm ngặt các biện pháp phòng chống dịch. 

đ) Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 

hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ theo đề nghị của xã, phường (do thiếu, sót đối tương). Lưu ý: phải công 

khai, minh bạch, đúng đối tượng quy định, tuyệt đối tránh sai sót, không nảy sinh 

khiếu kiện sau này. Thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo trợ 

cấp xã hội cho đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng yếu thế (nhất là hộ 

neo đơn, không nơi nương tựa, sống nhờ sự hỗ trợ con cháu nhưng hiện nay do 

dịch bệnh nên con cháu không có điều kiện hỗ trợ) không để người dân thiếu lương 

thực, thực phẩm. 

e) UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành thực 

hiện biện pháp giãn cách xã hội theo quy định, nhất là thực hiện nghiêm “5K”, 

cấm hoạt động tất cả các cơ sở kinh doanh ăn uống (nhà hàng, quán ăn, cà phê, giải 

khát …) trên tuyến Quốc lộ 1A (cũ và mới); các chợ dân sinh trên tuyến Quốc lộ 

1A (cũ và mới) không được bán ăn, uống; không tụ tập từ 03 người trở lên ở nơi 

công cộng; hạn chế tối đa ra đường sau 21h00 đến 05h00 sáng hôm sau nếu không 

có lý do chính đáng;… Tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra, giám sát người dân từ 

TP. Hồ Chí Minh và tỉnh/vùng dịch về lưu trú trên địa bàn thị xã; theo dõi, tăng 

cường mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý cách ly y tế tại nhà, tại nơi lưu trú theo 

Công văn số 1218/UBND-TH ngày 23/7/2021 và Công văn số 1271/UBND-TH 

ngày 30/7/2021 của UBND thị xã. Rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

hoạt động thực chất của Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng… 

2. Yêu cầu Chủ tịch UBND xã Hoài Châu Bắc thần tốc truy vết các đối 

tượng có liên quan phát sinh từ việc tổ chức dạy thêm, học thêm theo hình thức 

trực tiếp tại Trường THPT Lý Tự Trọng, xã Hoài Châu Bắc, hoàn thành ngay trong 

đêm 02/8/2021, báo cáo Sở Chỉ huy phía Bắc. Yêu cầu Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch 

UBND xã Hoài Châu Bắc và Bí thư chi bộ Trường THPT Lý Tự Trọng làm bản 

kiểm điểm, bản tường trình về việc để xảy ra tình trạng tổ chức dạy thêm, học thêm 

theo hình thức trực tiếp tại Trường THPT Lý Tự Trọng, không nghiêm túc thực 

hiện các quy định phòng, chống dịch COVID-19, trình Chủ tịch UBND - Trưởng 

ban BCĐ thị xã trước 16h00 ngày 03/8/2021. 

3. Giao Công an thị xã tăng cường kiểm tra việc thực hiện tại các điểm chốt 

chặn dọc tuyến QL1A (cũ và mới); xử lý các hành vi vi phạm đúng quy định pháp 

luật và kịp thời chỉ đạo Công an phường Hoài Thanh kiểm điểm sâu sắc và khẩn 

trương kiểm tra, xác minh, xử lý nghiêm khắc vụ tập trung đánh bạc tại khu phố 

An Dinh (phường Hoài Thanh) với hình thức cao nhất theo quy định pháp luật. Phê 

bình nghiêm khắc Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hoài Thanh thiếu 

kiểm tra, chậm chỉ đạo để Công an phường không xử lý nghiêm minh, kịp thời đối 

với vụ việc đã được Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo. 



4. Yêu cầu Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Giám đốc Ban Quản lý cảng 

cá, Chủ tịch UBND xã, phường có tàu cá, ngư dân tiếp tục thực hiện nghiêm túc 

nội dung:  Chủ động phối hợp đồng bộ với điểm xét nghiệm tại Trạm Biên phòng 

Tam Quan xét nghiệm test nhanh cho 100% ngư dân, thuyền trưởng, thuyền viên 

và thợ máy tàu cá vào Cảng cá Tam Quan. Tuyệt đối không cho tàu cá và thuyền 

trưởng, máy trưởng, thuyền viên ngoài địa phương Hoài Nhơn vào neo đậu tại 

Cảng cá Tam Quan. 

5. Giao đồng chí Trần Hữu Thảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã chỉ đạo 

Phòng Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường liên quan rà soát các điều kiện 

đảm bảo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT đợt 2 nghiêm túc, khách quan, công bằng, 

đáp ứng yêu cầu phòng chống dịch bệnh COVID-19, bảo đảm an toàn sức khỏe 

cho thí sinh dự thi và lực lượng phục vụ kỳ thi. Rà soát kỹ các đối tượng thí sinh 

dự thi để có phương án tổ chức thi phù hợp bảo đảm quyền lợi cho các thí sinh. 

Theo đó, thí sinh đủ điều kiện dự thi đợt 2 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2021 nhưng do bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, thuộc diện F0, F1, F2 và các 

điều kiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Quyết định số 2507/QĐ-

BGDĐT ngày 28/7/2021 thì lập danh sách đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo trình 

cấp thẩm quyền xem xét, đặc cách xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2021 theo 

quy định; thời gian thực hiện hoàn thành trước 11h00 ngày 03/8/2021. Đối với 

Hội đồng thi tại Trường THPT Tăng Bạt Hổ có số lượng học sinh các tỉnh, thành 

phố gửi dự thi thì bố trí nơi ở tạm thời tại Trường THPT Phan Bội Châu (kể cả thí 

sinh và giáo viên đưa đón thí sinh); yêu cầu test nhanh kháng nguyên, thực hiện 

các biện pháp nghiêm ngặt theo quy định phòng chống dịch, tuyệt đối không để 

xảy ra ổ dịch trên địa bàn. 

Yêu cầu các thành viên BCĐ thị xã, các xã, phường về phòng, chống dịch 

COVID-19; Thủ trưởng các ngành có liên quan trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT. Thị ủy; TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- UV BTVTU, Thị uỷ viên; 

- Các hội, đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: BCĐ. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

    CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Phạm Trương 
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