
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 5 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; 

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

- Trưởng Công an thị xã; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường; 

- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quan Nam. 
 

 

 

Hiện nay, dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang tiếp tục diễn biến rất phức 

tạp, số lượng ca mắc mới và tử vong vẫn tăng ở nhiều nước; nhất là ở một số 

nước láng giềng có chung đường biên giới với nước ta, dịch bệnh đang bùng 

phát mạnh trên diện rộng. Trong nước, tại một số tỉnh, thành phố xuất hiện chùm 

ca bệnh mắc trong cộng đồng tại Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hà Nội, Yên Bái, …Đặc 

biệt hiện nay là kết thúc đợt nghỉ dài ngày Lễ 30/4 và 01/5, người dân đi du lịch 

nhiều nơi, một số công dân đã hoàn thành thời gian các ly y tế tại các cơ sở cách 

ly tập trung về tại địa phương nhưng chưa chấp hành quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định; xuất hiện một số xã, phường người dân còn tập 

trung đông người tại các khu vực công cộng (như bãi biển, khu vui chơi, du lịch 

...) mà chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 (biện 

pháp 5K) theo hướng dẫn của Bộ Y tế, …Tình hình trên tiềm ẩn nhiều nguy cơ 

dịch Covid-19 có thể xâm nhập vào địa bàn thị xã Hoài Nhơn nếu không có 

những giải pháp phòng, chống dịch kịp thời và hiệu quả. 

Nhằm tiếp tục thực hiện thành công mục tiêu kép, bảo vệ và nâng cao sức 

khỏe của người dân, bảo đảm an sinh xã hội, đặc biệt chuẩn bị cho bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đồng 

thực thực hiện nghiêm Công điện số 583/CĐ-BYT ngày 02/5/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19; Chủ tịch UBND thị xã đề nghị Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, 

hội, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục triển khai thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND thị xã tại Công văn số 572/UBND-VX ngày 

26/4/2021 và Công văn số 599/UBND-VX ngày 30/4/2021, đồng thời tập trung 

chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung sau:  

1. Tuyên truyền vận động Nhân dân hạn chế tập trung đồng người, tạm 

dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa cần thiết như Karaoke, 

massage; thực hiện thông điệp 5K (khẩu trang, khoảng cách, không tập trung, 

khử khuẩn, khai báo y tế) theo hướng dẫn của Bộ Y tế về phòng, chống dịch 

Covid-19. Người dân, cán bộ công chức, viên chức sau kỳ nghỉ tại các tỉnh, 

thành phố có dịch theo thông báo của Bộ Y tế, kể cả những địa phương không 
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có dịch về địa phương phải đến Trạm Y tế xã, phường để khai báo y tế theo 

quy định. 

2. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện đeo khẩu trang, giữ 

khoảng cách tại các nơi công cộng để phòng, chống dịch Covid-19; xử phạt 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. 

3. Nắm chắc, theo dõi chặt chẽ tất cả các trường hợp đã hoàn thành thời 

gian cách ly y tế tập trung về địa phương phải tự theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi 

cư trú trong 14 ngày, không tổ chức liên hoan, gặp mặt, hạn chế tiếp xúc với 

người xung quanh, đến nơi đông người, thường xuyên thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh theo thông điệp 5K của Bộ Y tế và các biện pháp phòng 

hộ cá nhân khác. 

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; 

- TV Ban Chỉ đạo Covid-19 thị xã; 

  - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Hữu Thảo 
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