
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 01 năm 2021 

V/v tăng cường thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 và các dịch bệnh 

truyền nhiễm khác trên  

địa bàn thị xã 

 

  

 Kính gửi:  

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

- UBND các xã, phường; 

- Ban Chỉ huy quân sự thị xã; 

- Công an thị xã; 

- Đồn Biên phòng Tam Quan Nam. 
 

 

 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến hết sức phức 

tạp. Tại nhiều quốc gia, dịch đã bùng phát trở lại với tốc độ lây lan và số ca tử 

vong cao hơn trước; đồng thời, đã xuất hiện các biến chủng vi rút mới làm tăng 

khả năng lây nhiễm tại Anh, Nam Phi và nhiều nước khác. Dự báo trong thời gian 

tới, dịch bệnh sẽ tiếp tục gia tăng ở nhiều nước.  

Tại nước ta, tình hình dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát. Mặc dù vậy, 

nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vẫn luôn thường trực và có khả năng gây bùng phát 

dịch do vẫn có tâm lý lơ là, chủ quan trong cộng đồng và tại các cơ quan, doanh 

nghiệp, cơ sở y tế, vẫn còn tình trạng người nhập cảnh trái phép như trong thời 

gian qua; đồng thời, vắc xin phòng dịch Covid-19 chưa có tại Việt Nam.  

Tại tỉnh và thị xã Hoài Nhơn, trong thời gian qua, các cấp, các ngành đã chủ 

động triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều biện pháp nhằm ngăn chặn, khống chế 

dịch, kiểm soát tương đối tốt tình hình dịch Covid-19 và một số dịch bệnh khác. Đến 

nay chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với Covid-19 trên địa bàn thị xã. Tuy 

nhiên, trong cộng đồng và ở một vài địa phương trong thị xã vẫn còn có tình trạng 

chủ quan, lơ là, không thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch. 

Để duy trì vững chắc thành quả phòng, chống dịch Covid-19, không để 

“dịch chồng dịch”, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và đón kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Tân 

Sửu năm 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, góp phần vào việc tổ chức thành công 

các sự kiện trọng đại của thị xã, tỉnh và đất nước trong năm 2021, thực hiện tốt 

"mục tiêu kép" là đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 cùng với phát triển 

kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội. Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Bình 

Định tại Công văn số 259/UBND-VX ngày 13/01/2021 về việc tăng cường thực 

hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và các dịch bệnh truyền nhiễm khác trên 

địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, 

đoàn thể, Chủ tịch UBND các xã, phường trong thị xã tập trung triển khai những 

nhiệm vụ trọng tâm như sau: 
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1. Tiếp tục thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc quan điểm 

“chống dịch như chống giặc”, huy động cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề 

cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu trong phòng, chống dịch. 

Tiếp tục tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống 

dịch bệnh của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương liên 

quan, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, Thị ủy, 

UBND thị xã, Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Công tác phòng, chống dịch đã bước sang giai đoạn mới là vừa phòng, 

chống dịch và vừa khôi phục, phát triển nền kinh tế; do đó, các cấp, các ngành tăng 

cường tuyên truyền để người dân, doanh nghiệp, cộng đồng xác lập tình trạng bình 

thường mới trong các hoạt động kinh tế - xã hội để dần đưa xã hội trở lại bình 

thường trên tinh thần tập trung đẩy mạnh các hoạt động phục hồi kinh tế theo chỉ 

đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. 

3. Tiếp tục tăng cường thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến 

cáo người dân đề cao cảnh giác, nghiêm túc thực hiện yêu cầu 5K “Khẩu trang - 

Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” trong phòng, 

chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; trước hết là việc đeo khẩu 

trang bắt buộc tại các khu dân cư tập trung, nơi công cộng như: chợ, trường học, cơ 

sở sản xuất, bến xe, bến cảng, ga tàu, trên các phương tiện giao thông công cộng, 

đặc biệt là tại các cơ sở khám chữa bệnh; chủ động phát hiện, thông báo cho cơ 

quan chức năng các trường hợp nghi nhập cảnh trái phép, vi phạm quy định phòng, 

chống dịch. Kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19 đối 

với người dân từ nơi khác về Hoài Nhơn ăn Tết Nguyên đán. 

4. Kiểm soát chặt chẽ các thông tin trên mạng xã hội về tình hình dịch bệnh, 

không để xảy ra tình trạng tung tin đồn thất thiệt, gây hoang mang trong Nhân dân 

và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn thị xã; thực hiện xử lý 

nghiêm minh theo quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. 

5. Tiếp tục quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch: 

- Tăng cường thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã theo 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021; của 

Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 144/UBND-VX ngày 07/01/2021; của Chủ 

tịch UBND thị xã tại Công văn số 60/UBND-VX ngày 13/01/2021. 

 - Sẵn sàng các phương án ứng phó với dịch Covid-19 theo hướng dẫn của 

ngành y tế. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp phải duy trì hoạt 

động của các tổ/đội phản ứng nhanh, thường trực 24/24h, kịp thời phát hiện, 

khoanh vùng, cách ly, dập dịch hiệu quả; bảo đảm xử lý kịp thời các tình huống 

dịch bệnh xảy ra. Nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của các ngành, các cấp 

là phát hiện sớm, kịp thời khoanh vùng, truy vết, cách ly, dập dịch, không để dịch 

bệnh lây lan trên địa bàn thị xã. 

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trug tâm Y tế thị xã phối hợp với 

các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục hướng dẫn và tập huấn thực hiện 

việc theo dõi, giám sát sức khỏe cho người dân tại cộng đồng, đảm bảo an toàn cá 
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nhân, hộ gia đình, trường học, bệnh viện, cơ sở sản xuất,… trong phòng, chống 

Covid-19; hướng dẫn xử lý khi có các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 và các 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở thu dung điều trị và 

các điều kiện cần thiết phục vụ cho điều trị bệnh nhân Covid-19 và các dịch bệnh 

khác có thể xảy ra theo quy định. 

- Tăng cường kiểm tra, phát hiện, xử lý các trường hợp nhập cảnh trái phép 

trên địa bàn. Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tăng cường kiểm tra, kiểm soát, 

ngăn chặn triệt để các các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường biển. Công 

an thị xã giao nhiệm vụ cho lực lượng công an chính quy ở cấp xã, phát động 

phong trào quần chúng, huy động mặt trận và các đoàn thể tại cơ sở, đề nghị mỗi 

người dân, từng gia đình, tổ dân phố, khu dân cư chủ động phát hiện, khai báo về 

các trường hợp nghi nhập cảnh trái phép. Thực hiện nghiêm ngặt quy định về cách 

ly tập trung và theo dõi y tế sau cách ly tập trung.  

- Thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, xử phạt 

các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định. Các sự kiện tập trung đông 

người phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Tổ chức thực hiện tốt các kế hoạch phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm 

trên địa bàn thị xã, nhất là phòng chống dịch sốt xuất huyết. Nêu cao tinh thần 

trách nhiệm của UBND các xã, phường trong chỉ đạo, triển khai thực hiện chiến 

dịch ra quân diệt lăng quăng/bọ gậy để phòng, chống sốt xuất huyết theo Kế hoạch 

số 28/KH-UBND ngày 13/11/2020 của UBND thị xã Hoài Nhơn, không để chỉ số 

BI vượt ngưỡng cho phép (yêu cầu BI<20). Đẩy mạnh thực hiện công tác tiêm 

chủng mở rộng để phòng chống các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho trẻ em. 

6. Sử dụng có hiệu của các nguồn kinh phí phòng, chống dịch, đảm bảo đầy 

đủ thuốc, vật tư, hóa chất, phương tiện phòng chống dịch theo quy định. 

7. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, chấn chỉnh việc thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch tại các tổ chức, đơn vị, khu dân cư, các nơi có nguy cơ cao như 

nhà ga, trường học, bệnh viện, doanh nghiệp, nhà máy; xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm, trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra vi phạm. Trưởng phòng Y tế, 

Giám đốc Trung tam Y tế, Trưởng Công an thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường 

và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm trước UBND thị xã về việc thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch, giám sát y tế sau cách ly. 

8. Tiếp tục đẩy nhanh các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ, bảo đảm công khai, 

minh bạch, đúng đối tượng. 

9. Các phòng, ban, ngành, đoàn thể; các thành viên Ban Chỉ đạo thị xã và 

các địa phương tiếp tục rà soát, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ đã được UBND 

thị xã, Ban Chỉ đạo chỉ đạo phòng, chống dịch thị xã giao, chỉ đạo thực hiện trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh. 
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10. Trung tâm Y tế thị xã chủ động xử lý, thực hiện có hiệu quả các giải 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh khác, nhất là sốt xuất huyết. 

Khi có khó khăn, vướng mắc, kịp thời phản ánh, báo cáo Thường trực Ban Chỉ đạo 

thị xã để phối hợp thực hiện. 

11. Giao Phòng Y tế thường xuyên theo dõi, tổng hợp tình hình tổ chức triển 

khai thực hiện công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, báo cáo kịp thời cho 

UBND thị xã xem xét, chỉ đạo. 

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; 

  - Lưu: VT.  

 

 

 
 

Trần Hữu Thảo 

  


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-01-21T08:51:20+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Văn Lý<lynv@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-01-21T09:00:29+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Trần Đinh<dinht@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-01-21T12:59:43+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-01-21T14:27:34+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-01-21T14:27:35+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-01-21T14:27:58+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




