
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 tăng cường 

công tác 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. 
 

 

 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tich UBND tỉnh tại Công điện số 03/CĐ-

UBND ngày 29/4/2021 về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1459/SYT-NVY ngày 29/4/2021 

của Sở Y tế về việc tiếp tục triển khai thực các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 theo Công điện số 03/CĐ-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn 

số 91-TU/TU ngày 28/4/2021 của Ban Thường vụ Thị ủy về việc tiếp tục tăng 

cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; 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 trong dịp nghỉ Lễ 30/4, 01/5 và chuẩn bị cho bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, 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 thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND 

thị xã tại Công văn số 572/UBND-VX ngày 26/4/2021, đồng thời tập trung chỉ 

đạo triển khai thực hiện các nội dung sau:  

1. Bắt đầu từ ngày 29/4/2021 kích hoạt hệ thống phòng, chống dịch 

Covid-19 trên toàn thị xã với các nội dung chính sau: 

- Tiếp tục thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, người dân bắt buộc 

phải đeo khẩu trang tại nơi công cộng, tại các sự kiện tập trung đông người, tại 

các lễ hội, hoạt động hiếu, hỷ, các điểm tham quan di tích lịch sử, văn hóa; nhà 

ga, sân vận động, chợ, trên tàu xe, máy bay; xử lý vi phạm hành chính đối với 

các trường hợp không đeo khẩu trang theo đúng quy định. 

- Trung tâm Y tế thị xã phối hợp với Ga Bồng Sơn và Đồn Biên phòng 

Tam Quan Nam thực hiện đo thân nhiệt, khai báo y tế đối với hành khách đến 

thị xã Hoài Nhơn tại Ga Bồng Sơn, Cảng cá Tam Quan.  

- Phòng Y tế phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin, Công an thị xã, 

UBND các xã, phường yêu cầu tất cả các cơ sở lưu trú, các khách sạn trên địa bàn 

thị xã phải thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn y tế, kiểm tra khai báo y tế đối với 

các tất cả hành khách, khách du lịch; có biện pháp tăng cường quản lý, kiểm tra, 

giám sát và xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở lưu trú và các khách sạn 

không thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 
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- Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế tiếp tục lấy mẫu 

xét nghiệm Covid-19 đối với các đối tượng có nguy cơ cao theo chỉ đạo của Sở 

Y tế; có phương án khoanh vùng, truy vết, cách ly nếu có trường hợp mắc 

Covid-19 trên địa bàn thị xã. 

- Ban chỉ huy Quân sự thị xã tiếp tục chỉ đạo và chuẩn bị cơ sở cách ly tập 

trung của thị xã tại Trường cao đẳng Bình Định (cơ sở 2), khu phố 5, phường 

Bồng Sơn, thị xã Hoài Nhơn, chủ động các phương án cần thiết và đảm bảo các 

điều kiện về y tế trong phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định, đặc biệt là 

không được để dịch lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly. 

- Công an thị xã, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam và UBND các xã, 

phường tăng cường tuần tra, quản lý, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý 

nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép, tổ chức nhập cảnh trái phép, cơ sở 

lưu trú, khách sạn nhận người nhập cảnh trái phép lưu trú; doanh nghiệp nhận 

lao động là người nhập cảnh trái phép; cần thiết khi đủ yếu tố có thể đề nghị truy 

tố theo quy định của pháp luật. 

- Hạn chế tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung đông người. Trong 

trường hợp tổ chức, người đứng đầu, địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm 

về công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

- Tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 cho tất cả lực lượng tuyến 

đầu phòng, chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch của Sở Y tế, đảm bảo an toàn, 

đúng tiến độ và sử dụng hiệu quả số lượng vắc xin mà Sở Y tế đã giao cho thị xã. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19 trên 

địa bàn thị xã. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp phân công cụ 

thể lãnh đạo và các bộ phận liên quan bố trí thường trực 24/24 giờ phòng, chống 

dịch, đặc biệt là trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5. 

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

- Tăng cường rà soát, hoàn chỉnh các phương án phòng, chống dịch để sẵn 

sàng ứng phó mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra; trong đó, khẩn trương 

phối hợp xây dựng phương án chi tiết phòng chống Covid-19 tại các điểm phục 

vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 

2021 - 2026 trên địa bàn toàn thị xã. 

- Nâng cao năng lực giám sát, phát hiện sớm các trường hợp nghi ngờ 

mắc bệnh, truy vết các trường hợp liên quan, lấy mẫu xét nghiệm nhanh. Nâng 

cao năng lực trong khám, điều trị, cách ly,... phòng, chống dịch. 

- Vận động, khuyến khích cán bộ, nhân viên y tế không di chuyển ra khỏi 

thị xã, đảm bảo công tác trực, khám và điều trị bệnh trong dịp Lễ 30/4 và 01/5. 

3. Phòng Quản lý đô thị  

- Tăng cường phối hợp với Công an thị xã, UBND các xã, phường; các 

nhà xe, chủ phương tiện vận tải hành khách liên tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm 

quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động vận tải; thực hiện tốt 

việc khai báo y tế, đeo khẩu trang của hành khách. 
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- Bảo đảm phương tiện (xe ô tô), tổ chức đưa, đón người thuộc diện phải 

áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú, khu cách ly tập trung theo 

quy định. 

4. Công an thị xã chỉ đạo công an các xã, phường tăng cường phối hợp 

với chính quyền địa phương quản lý chặt chẽ từng địa bàn dân cư; bảo đảm việc 

chấp hành nghiêm khai báo lưu trú, tạm trú, nhất là khai báo y tế; phối hợp với 

phòng Quản lý đô thị kiểm tra, giám sát các nhà xe, chủ phương tiện vận tải 

hành khách liên tỉnh thực hiện việc đón, trả khách đúng quy định và khai báo y 

tế đối với hành khách. 

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

- Tăng cường truyền thông về các nội dung của Nghị quyết 21/NQ-CP 

ngày 26/02/2021 của Chính phủ về việc mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-

19; thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc 

tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện 

giao thông công cộng. 

- 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 và chủ động khai báo, đưa người thân trình diện 

với chính quyền địa phương đối với các trường hợp nhập cảnh trái phép, về từ 

các vùng dịch và có nguy cơ.  

6. Các cấp, các ngành đảm bảo nhân lực phòng, chống dịch Covid-19; cập 

nhật thông tin về tình hình dịch bệnh thường xuyên, liên tục để triển khai các 

biện pháp phòng chống; sẵn sàng lực lượng, phương tiện đáp ứng các tình huống 

phòng, chống dịch khẩn cấp. 

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

tăng cường phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, 

vận động người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình dịch bệnh và tự 

giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, 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; 

- TV Ban Chỉ đạo Covid-19 thị xã; 

  - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

Trần Hữu Thảo 
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