
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 2021 

V/v tiếp tục thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn thị xã  

 

  

 Kính gửi:  

  - Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường; 

- Trưởng Công an thị xã; 

- Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự thị xã; 

- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quan Nam; 

- Hiệu trưởng các trường THPT, THPT chuyên 

Chu Văn An. 
 

 

 

Thông báo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

tính đến 18h00 ngày 26/02/2021, Việt Nam có tổng cộng 1.513 ca mắc Covid-19 

do lây nhiễm trong nước, trong đó số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/01/2021 

đến nay là 820 ca, tại các tỉnh/thành phố gồm: Hải Dương (647 ca), Quảng Ninh 

(61 ca), Thành phố Hồ Chí Minh (36 ca ), Hà Nội (35 ca), Gia Lai (27 ca), Bình 

Dương (6 ca), Bắc Ninh (5 ca), Hải Phòng (4 ca ), Điện Biên (3 ca), Bắc Giang (2 

ca), Hoà Bình (2 ca), Hưng Yên (2 ca), Hà Giang (1 ca). 

Tại tỉnh và thị xã Hoài Nhơn, đến nay chưa phát hiện trường hợp nào mắc 

Covid-19; tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh trên thế giới và trong nước vẫn 

đang diễn biến phức tạp, tìm ẩn nhiều nguy cơ; vì vậy các cấp, các ngành, các địa 

phương phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không được chủ quan lơ là, chuẩn bị sẵn 

sàng các nguồn lực để ứng phó với mọi tình huống, diễn biến của dịch. 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công văn số 985/UBND-VX 

ngày 25/02/2021 về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã đề nghị: 

1. Các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các phòng, ban, ngành, đoàn 

thể thị xã tiếp tục tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ sau đây: 

a) Tổ chức thực hiện nghiêm các chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 

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; phòng, chống dịch cần "Bình 

tĩnh nhưng không chủ quan, quyết liệt nhưng không nóng vội, từng bước khôi phục 

các hoạt động về trạng thái bình thường”. 

b) Thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình dịch bệnh trên bản tin của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia hàng ngày, trên các phương tiện thông tin đại chúng để 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; sẵn sàng lực lượng, phương 

tiện đáp ứng các tình huống phòng, chống dịch khi có tình huống khẩn cấp. 
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c) Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế (Khẩu trang - Khử khuẩn - 

Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế); nhất là đeo khẩu trang bắt buộc 

khi ra khỏi nhà, khai báo y tế đầy đủ, trung thực, không tụ tập đông người; kiên 

quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

d) Cùng với thực hiện tốt việc khai báo y tế để truy vết, khoanh vùng, dập 

dịch; đồng thời, kết hợp tuyên truyền vận động người dân cung cấp thông tin, phát 

giác người có nguy cơ mắc bệnh; phát huy vai trò của các Tổ Covid cộng đồng 

cùng với địa phương, cơ quan công an giám sát thường xuyên địa bàn, "đi từ ngõ, 

gõ từng nhà, rà từng đối tượng". 

đ) Kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-19, đồng 

thời đẩy mạnh, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh 

nhằm thực hiện "mục tiêu kép" được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo. 

2. Cho phép học sinh đi học lại từ ngày 01/3/2021. Giao Phòng Giáo dục và 

Đào tạo chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan hướng dẫn các 

trường triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 theo quy định để sẵn sàng đón học sinh quay lại trường học tập. 

Hiệu trưởng các trường, chủ các cơ sở giáo dục tư thục có trách nhiệm 

thông báo rộng rãi cho tất cả học sinh trở về từ vùng/địa phương có dịch hoặc 

từng di chuyển đến vùng/địa phương có dịch phải thực hiện khai báo y tế đầy đủ, 

trung thực để được theo dõi sức khỏe; thực hiện kiểm tra sức khỏe đối với các 

trường hợp có các yếu tố nguy cơ để có biện pháp xử lý phù hợp (cách ly y tế, xét 

nghiệm...); triển khai hoạt động khai báo y tế trực tuyến hàng ngày cho toàn thể 

học sinh, giáo viên và nhân viên của nhà trường. Các cá nhân cố tình khai báo 

không trung thực hoặc không tuân thủ việc cách ly theo quyết định của cấp có 

thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. 

3. Giao Chủ tịch UBND các xã, phường quyết định việc tổ chức các sự kiện 

có tập trung đông người tại địa phương và phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định, hướng dẫn của cơ quan y tế. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao 

 Tăng cường thông tin, tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19; tuyên truyền, vận động người dân cài đặt và sử dụng ứng dụng 

Bluezone; triển khai thực hiện khai báo y tế bằng mã QR-CODE tại các địa điểm 

yêu cầu khai báo theo quy định. Công sở, bệnh viện, trường học, chợ truyền 

thống, các cơ sở lưu trú, nhà hàng... đều phải thực hiện kiểm soát y tế khách đi và 

đến bằng mã QR-CODE. 

5. Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế thị xã 

rà soát, đề xuất, chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết (nhân lực, vật tư, hóa chất, công 

cụ, phương tiện, kể cả bệnh viện dã chiến), sẵn sàng cho các tình huống dịch bệnh, 

kể cả tình huống xấu nhất có thể xảy ra; triển khai ngay việc tiêm vắc xin phòng, 

chống dịch Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên theo quy định của Chính phủ và 

Bộ Y tế sau khi nhận được vắc xin và hướng dẫn tiêm phòng của Bộ Y tế. 
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6. Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, Công an thị xã, UBND các xã, phường 

tiếp tục tăng cường chỉ đạo quản lý, kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn kịp thời và xử 

lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường biển; đồng thời có biện 

pháp chủ động phòng, chống dịch và bảo đảm lưu thông hàng hóa bình thường. 

 7. Ban chỉ huy Quân sự thị xã phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế, 

các cơ quan liên quan và UBND phường Bồng Sơn tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng khu 

cách ly tập trung tại Trường Cao đẳng nghề Bình Định (cơ sở 2), phương án bảo 

đảm hoạt động theo quy định. 

8. Công an thị xã, UBND các xã, phường phối hợp quản lý chặt chẽ không 

để xảy ra tình trạng người nhập cảnh trái phép vào thị xã, có nguy cơ lây lan dịch 

bệnh ra cộng đồng; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả xử lý hình sự theo 

quy định của pháp luật. 

9. Phòng Y tế, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an thị xã 

tiếp tục thực hiện nghiêm công tác quản lý đối với các trường hợp xin nhập cảnh 

Việt Nam đến thị xã để làm việc phải đảm bảo phòng, chống dịch Covid- 19 theo 

quy định. Các trường họp người nước ngoài là nhà đầu tư, chuyên gia kỹ thuật, lao 

động tay nghề cao, nhà quản lý doanh nghiệp nhập cảnh Việt Nam đến thị xã để 

làm việc, thực hiện nghiêm theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch Covid-19 tại Công văn số 2847/CV-BCĐ ngày 23/5/2020 và Công văn 

số 3949/CV-BCĐ ngày 24/7/2020. 

10. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ động phối hợp với Phòng Y tế và các 

cơ quan liên quan, tham mưu cho UBND thị xã việc đảm bảo kinh phí phục vụ 

phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định hiện hành. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các hội, đoàn thể thị xã vận 

động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. 

12. Đề nghị Nhân dân trong thị xã thực hiện yêu cầu 5K; cùng đoàn kết, 

đồng lòng, chia sẻ, tham gia với các cấp, các ngành trong thị xã thực hiện tốt 

công tác phòng, chống dịch Covid- 9, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và 

cộng đồng. 

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

phường phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQ Việt Nam thị xã ; 

- Ban Tuyên giáo Thị ủy; 

- Ban Dân vận Thị ủy; 

- Ban Chỉ đạo Covid-19 thị xã; 

  - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Hữu Thảo 
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