
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 triển khai thực hiện một  

số biện pháp cấp bách  phòng, 

chống dịch Covid-19 

 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 hàng ngày cao hơn trước. Tính đến nay đã có trên 101 triệu ca mắc và 2,18 

triệu ca tử vong; trên 70 quốc gia đã phát hiện biến thể mới của vi rút có tốc độ lây 

lan nhanh. 

Tại nước ta, sau gần 02 tháng không phát hiện ca mắc Covid-19 trong cộng 

đồng, trong các ngày 27 và 28 tháng 01 năm 2021, đã ghi nhận 98 ca dương tính 

trong cộng đồng do biến thể mới của vi rút (84 ca tại tỉnh Hải Dương, 13 ca tại 

tỉnh Quảng Ninh và 1 ca tại thành phố Hải Phòng); là những trường hợp lây nhiễm 

cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, có nguy cơ lây lan nhanh trên diện rộng. 

Thực hiện Công văn số 557/UBND-VX ngày 28/01/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trên địa 

bàn thị xã, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, Chủ tịch ƯBND thị xã yêu cầu các cấp, các 

ngành, mặt trận, đoàn thể, các địa phương trong thị xã tập trung triển khai một số 

biện pháp cấp bách sau đây: 

1. Thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình dịch bệnh trong nước, trong 

tỉnh để chủ động triển khai thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 phù hợp tại địa bàn theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

các Bộ, ngành Trung ương liên quan, Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch 

Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19, 

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

đối không được lơ là, chủ quan trước nguy cơ dịch bệnh. Phòng Y tế, Trung tâm Y 

tế thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường và các cơ quan, đơn vị, địa phương liên 

quan tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo 

phương châm "4 tại chỗ".  

 2. Triển khai quyết liệt các biện pháp ngăn chặn, phát hiện ca bệnh xâm 

nhập từ bên ngoài vào địa bàn thị xã, cụ thể:  



2 
 

 

- Thiết lập lại chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại ga Bồng 

Sơn; thực hiện kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế và cách ly phù hợp theo quy định. 

- Kể từ 0 h 00 ngày 29/01/2021, thực hiện cách ly tập trung đối với người 

đến, ở, về từ ổ dịch chưa qua 14 ngày là thành phố Chí Linh (tỉnh Hải Dương), 

thành phố Hạ Long (tỉnh Quảng Ninh) và các ổ dịch khác khi Bộ Y tế công bố; 

cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú đối với người đến, ở, về từ vùng khác của tỉnh Hải 

Dương và tỉnh Quảng Ninh. Các trường hợp có biểu hiện ho, sốt hoặc là đối tượng 

tiếp xúc gần thì thực hiện cách ly y tế theo quy định của Bộ Y tế. 

- Tăng cường các biện pháp, quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, ngăn 

chặn và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh, tổ chức nhập cảnh trái phép. 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 và các trường hợp đi, đến từ các địa 

phương có dịch để theo dõi y tế và cách ly phù hợp. 

3. Hạn chế việc tổ chức các lễ hội, các cuộc họp, sự kiện tập trung đông 

người khi chưa thật sự cần thiết. Trường hợp quyết định tổ chức thì phải tuân thủ 

nghiêm ngặt quy định về phòng, chống dịch như: đeo khẩu trang, sát khuẩn tay, 

giữ khoảng cách tiếp xúc. 

4. Rà soát, siết chặt việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y tế, trường học, cụm công nghiệp, nhà máy 

xí nghiệp, các khu vực thường xuyên có hoạt động tập trung đông người. Yêu cầu 

người dân thực hiện nghiêm các giải pháp về đeo khẩu trang, hạn chế tụ tập đông 

người, giữ khoảng cách nơi công cộng. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch, xử lý nghiêm các vi phạm.  

5. Thông tin kịp thời, chính xác về tình hình dịch và các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 để người dân đề cao cảnh giác, không hoang mang với dịch 

bệnh. Kiểm soát chặt chẽ các thông tin trên mạng xã hội; xác minh, xử lý nghiêm 

với các trường hợp tung tin không đúng về tình hình dịch, gây hoang mang trong 

Nhân dân và ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã. 

6. 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 xã, phường 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 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. 

7. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa 

phương liên quan tổ chức thực hiện nghiêm công tác cách ly (tập trung, tại nhà, tại 

nơi lưu trú, cách ly y tế,…); tiếp tục hướng dẫn và tập huấn thực hiện việc theo 

dõi, giám sát sức khỏe của người dân tại cộng đồng, đảm bảo an toàn trong phòng 

chống Covid-19 cho cá nhân, hộ gia đình, trường học, bệnh viện, cơ sở sản 

xuất,...; chuẩn bị sẵn sàng cơ sở vật chất, thuốc, vật tư y tế, phương tiện đảm bảo 
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cho công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã theo quy định. 

Kịp thời đề xuất áp dụng các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch phù hợp với 

tình hình, diễn biến dịch bệnh trên địa bàn thị xã. 

8. Các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể, thành viên Ban Chỉ đạo thị xã và 

các địa phương tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 đã được UBND thị xã chỉ đạo. 

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

phường phối hợp triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- 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.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

Trần Hữu Thảo 
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