
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 tiếp tục triển khai thực 

hiện một số biện pháp cấp 

bách  phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn thị xã 

 

  

 Kính gửi:  

  - UBND các xã, phường; 

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

- Công an thị xã. 
 

 

 

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 102 triệu ca mắc và 2,202 

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, từ ngày 27-29/01/2021, đã ghi nhận 150 ca dương tính trong cộng đồng do 

biến thể mới của vi rút, tại các tỉnh: Hải Dương (131 ca), Quảng Ninh (15 ca), 

Hà Nội (2 ca), Hải Phòng (1 ca), Bắc Ninh (1 ca); đây là những trường hợp lây 

nhiễm trong cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay, và có nguy cơ lây lan nhanh 

trên diện rộng. 

Hiện nay, sắp đến Tết Cổ truyền của dân tộc, nhiều người thân về quê ăn 

tết; trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, để chủ động phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã, bảo vệ sức khỏe Nhân dân, Chủ tịch 

UBND thị xã đề nghị: 

1. UBND các xã, phường 

- Chỉ đạo Ban nhân thôn, khu phố tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình 

động viên người thân về quê đã từng đến, ở, về từ các tỉnh Hải Dương, Quảng 

Ninh và các nơi có nguy cơ theo thông báo của Bộ Y tế, hãy đến Trạm Y tế xã, 

phường nơi cư trú để được tư vấn, hỗ trợ. 

- Thống kê các chủ xe khách, xe tải chạy tuyến đường dài; tuyên truyền, vận 

động đến Trạm Y tế xã, phường nơi cư trú để được tư vấn, hỗ trợ. 

- Phát động phong trào quần chúng, huy động 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. 

2. Công an thị xã 

Chỉ đạo Công an xã, phường thường xuyên nắm bắt thông tin người dân 
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từ nơi khác về địa phương, phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng được tư vấn, 

hỗ trợ. 

3. Đề nghị Mặt trận và các hội, đoàn thể thị xã 

Tăng cường tuyên truyền, vận động hội viên, Nhân dân tích cực tham gia 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là động viên người 

thân ở các vùng có nguy cơ cao về hãy đến Trạm Y tế xã, phường để được tư 

vấn, hỗ trợ. 

Vì sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng; các cấp, các ngành và 

Nhân dân hãy chung tay phòng, chống dịch Covid-19 bằng những việc làm 

thiết thực./. 

 
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 
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