
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 nâng cao hiệu quả công 

tác phòng, chống dịch Covid-

19 trên địa bàn thị xã 

 

  

 Kính gửi:  

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

- Trưởng Công an thị xã; 

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

- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quan Nam; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường. 
 

 

 

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 một số nước 

tại khu vực Đông Nam Á như Thái Lan, Lào, Campuchia,…dịch bệnh đang bùng 

phát mạnh trên diện rộng. Trong nước, từ ngày 27/4 đến 18 giờ ngày 06/5/2021 đã 

có 120 ca Covid-19 lây nhiễm trong cộng đồng tại 14 tỉnh, thành phố gồm: Hà 

Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Yên Bái, Hải Dương, Bắc Ninh, Thái Bình, 

Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng 

Ngãi,… 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, đặc biệt 

xuất hiện biến thể mới của vi rút, có tốc độ lây lan nhanh, sáng ngày 06/5/2021, 

đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh; tại điểm 

cầu thị xã Hoài Nhơn có đồng chí Bí thư Thị ủy, Chủ tịch UBND thị xã; Ban Chỉ 

đạo thị xã về phòng, chống dịch Covid-19, các đơn vị liên quan, Bí thư, Chủ tịch 

UBND các xã, phường để tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19. 

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Công điện số 04/CĐ-UBND 

ngày 06/5/2021 về việc nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 

tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, các 

phòng, ban, ngành, mặt trận, hội, đoàn thể trong thị xã tập trung triển khai thực 

hiện các nội dung sau:  

1. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, phải lấy việc "bảo 

vệ an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân" là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu; tiếp 

tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn, cơ 

quan, đơn vị theo chỉ đạo của Ban Bí thư, 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. Tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người 

đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, 
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điều trị hiệu quả, xử lý dứt đỉếm, nhanh chóng ổn định tình hình”. 

Đồng chí Bí thư đảng ủy, Chủ tịch UBND xã, phường, Thủ trưởng phòng, 

ban, ngành, các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm trước Bí thư Thị ủy, Chủ tịch 

UBND thị xã về công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại địa bàn, đơn vị quản lý. 

2. Triển khai đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 07/5/2021 

đến hết ngày 31/5/2021 nhằm thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống dịch 

bệnh, đảm bảo tuyệt đối an toàn tính mạng, sức khỏe của Nhân dân, vừa phát 

triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh, an toàn cho cuộc bầu cử Quốc hội khóa 

XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 vào ngày 23/5/2021; theo đó, tập 

trung thực hiện: 

a) Ngoài các dịch vụ không thiết yếu đã tạm dừng hoạt động tại Công văn 

số 612/UBND-VX ngày 04/5/2021 của UBND thị xã, tiếp tục tạm dừng hoạt động 

đối với các cơ sở dịch vụ spa, phòng tập gym, nhà hàng tiệc cưới kể từ 0h00 ngày 

07/5/2021 cho đến khi có thông báo mới của UBND tỉnh. 

b) UBND các xã, phường đồng loạt ra quân xử phạt vi phạm hành chính tất 

cả các trường hợp không đeo khẩu trang theo quy định, nhất là tại các phường 

Bồng Sơn, Tam Quan, Tam Quan Bắc, Hoài Đức, Hoài Tân, Hoài Hương, ... 

c) Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan Nhà nước phải 

gương mẫu chấp hành các quy định phòng, chống dịch Covid-19. Thủ trưởng các 

cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp sẽ bị xử lý trách nhiệm người 

đứng đầu theo quy định nếu có cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của 

cơ quan, đơn vị bị xử phạt vi phạm hành chính vì vi phạm các quy định phòng, 

chống dịch bệnh (không đeo khẩu trang, khai báo y tế sai sự thật, trốn cách ly,...). 

d) Các phòng, ban, ngành liên quan, UBND các xã, phường phối hợp kiểm 

tra, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, địa phương có hành vi vi 

phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc không chấp hành 

chỉ đạo của UBND thị xã về việc tạm dừng một số hoạt động dịch vụ không thiết 

yếu (karaoke, trò chơi điện tử, mát xa, spa, phòng tập gym, nhà hàng tiệc cưới). 

Thực hiện xử phạt nghiêm cả đối tượng vi phạm lẫn chủ cơ sở, đơn vị, doanh 

nghiệp để cá nhân vi phạm tại nơi làm việc, nơi kinh doanh của đơn vị; rút giấy 

phép hoạt động/giấy phép kinh doanh nếu không chấp hành. 

đ) Vận động Nhân dân không tổ chức đám cưới, hạn chế người đến đám 

ma, đám giỗ, hạn chế đi khỏi nơi cư trú (trừ trường hợp cần thiết). 

e) Tạm dừng tiếp nhận chuyên gia, thân nhân của chuyên gia từ nước ngoài 

nhập cảnh Việt Nam đến thị xã làm việc từ nay đến hết ngày 31/5/2021. 

g) Phối hợp với ngành y tế bảo đảm nhân lực; các điều kiện phòng, chống 

dịch Covid-19 theo Kế hoạch của UBND thị xã (phun hóa chất khử khuẩn, khẩu 

trang, dung dịch sát khuẩn tay, phòng cách ly, …tại mỗi điểm bầu cử). Chuẩn 

bị sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn cho các điểm bầu cử tại địa bàn  theo 

tình hình thực tế. 
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h) Tập trung lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đối với tất cả các đối tượng có 

nguy cơ cao, có biểu hiện ho, sốt. Tiếp tục triển khai tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên theo quy định của Chính phủ , Bộ Y tế và 

Sở Y tế chặt chẽ, thận trọng, đảm bảo tiến độ theo yêu cầu và an toàn tiêm 

chủng theo quy định. 

i) Các lực lượng y tế, công an, quân đội tổ chức lực lượng thường trực 

chống dịch 24/7, riêng các ngày 22/5 và 23/5/2021 đảm bảo 100% quân số làm 

nhiệm vụ. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp phân công thường trực chống 

dịch 24/7, mở điện thoại 24/24, đi công tác ngoài tỉnh phải báo cáo Trưởng ban 

chỉ đạo. 

3. Phòng Y tế thị xã  

- Phối hợp với các cơ quan liên quan, rà soát chuẩn bị mọi nguồn lực cần thiết 

(nhân lực, vật tư, công cụ, phương tiện) phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-

19 theo phương châm “bốn tại chỗ” báo cáo UBND thị xã xem xét quyết định. 

- Tham mưu UBND thị xã quyết định thành lập các Chốt kiểm tra phòng, 

chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; đề xuất bảo đảm các điều kiện 

hoạt động phòng, chống dịch tại các chốt theo quy định. 

- Phối hợp triển khai Kế hoạch phòng, chống dịch Coivid-19 vào ngày tập 

huấn công tác bầu cử trên địa bàn thị xã. 

- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan và UBND các xã, phường kiểm 

tra, hướng dẫn, đề nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành 

chính về phòng, chống dịch theo quy định. 

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

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục tổ 

chức thực hiện nghiêm việc giám sát, khai báo y tế, theo dõi sức khỏe, cách ly y tế 

phù hợp, đảm bảo thời gian theo quy định của Ban chỉ đạo Quốc gia, của Bộ Y tế; 

nhất là người nhập cảnh trái phép, người đến/về từ các vùng có dịch của các 

tỉnh/thành phố (Hà Nội, Hà Nam, Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Yên Bái, Hải Dương, 

Bắc Ninh, Thái Bình, Lạng Sơn, Đồng Nai, Thanh phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, 

Quảng Nam, Quảng Ngãi và các địa phương khác theo chỉ đạo của Sở Y tế), người 

đã được điều trị khỏi Covid-19 và người đã hoàn thành cách ly tập trung về thị xã 

làm việc, cư trú. 

- Thực hiện nghiêm khâu sàng lọc, phân luồng, cách ly và lấy mẫu xét 

nghiệm toàn bộ các trường hợp nghi ngờ; tuyệt đối không để lọt những người 

nguy cơ xâm nhập vào bên trong bệnh viện, cơ sở y tế. Kiểm soát chặt người vào, 

ra, hạn chế tối đa việc người nhà bệnh nhân vào bệnh viện chăm sóc, thăm hỏi 

bệnh nhân. Triên khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ nhân viên y tế, tuyệt đối 

không để lây nhiễm; cung cấp đầy đủ trang thiết bị phòng hộ cá nhân, kiểm soát 

nhiễm khuẩn cho nhân viên y tế. 

- Rà soát, chuẩn bị bảo đảm mọi nguồn lực cần thiết (nhân lực, vật tư, hóa 



4 
 

 

chất, công cụ, phương tiện, kể cả bệnh viện dã chiến) sẵn sàng đáp ứng cho các 

tình huống dịch bệnh. 

- Phối hợp với các phòng, ban ngành và UBND các xã, phường thực hiện 

đảm bảo việc tuân thủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 trong công tác 

bầu cử; chủ động, sẵn sàng các phương án ứng phó có hiệu quả với các tình huống 

dịch Covid-19 trong quá trình triển khai các hoạt động bầu cử. 

- Quản lý khu vực cách ly, theo dõi, điều trị các trường hợp nghi nhiễm 

Covid-19 theo quy định, không để lây lan trong cơ sở điều trị. 

5. Công an thị xã, Đồn Biên phòng Tam Quan Nam 

- Phối hợp với UBND các xã, phường quản lý chặt chẽ hoạt động nhập cảnh, 

đăng ký tạm trú đối với người nước ngoài, không để xảy ra tình trạng người nhập 

cảnh trái phép vào cư trú trên địa bàn thị xã; ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường 

hợp nhập cảnh, tổ chức nhập cảnh trái phép; phối hợp với chính quyền địa phương 

quản lý chặt chẽ, theo dõi sức khỏe sau cách ly đối với người hoàn thành cách ly 

tập trung tại địa phương. 

- Công an thị xã chỉ đạo Công an xã, phường chủ trì phối hợp với các cơ 

quan liên quan tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn, xử lý vi phạm việc 

người dân không đeo khẩu trang nơi công cộng theo quy định. 

6. Các Trường Trung học phổ thông, Trung học phổ thông chuyên Chu Văn 

An, Phòng Giáo dục và Đào tạo 

- Chủ động phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã hướng dẫn cơ sở 

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

Covid-19 theo quy định. 

- Yêu cầu toàn thể viên chức của trường và các đơn vị trực thuộc không tổ 

chức và tham gia tổ chức dạy thêm - học thêm ngoài nhà trường. 

7. Ban Chi huy quân sự thị xã phối hợp với các cơ quan liên quan và UBND 

phường Bồng Sơn chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly tập trung của thị xã tại Trường 

Cao đẳng Bình Định (cơ sở 2) bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo 

quy định; trường hợp cần thiết, có thể đưa vào hoạt động ngay và mở rộng để bảo 

đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. 

8. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa-Thông tin-Thể thao thị xã 

- Thường xuyên, liên tục, tăng thời lượng thông tin tuyên truyền kịp thời, 

chính xác về tình hình dịch Covid-19, diễn biến của dịch, các thông điệp, biện 

pháp phòng, chống dịch và các chế tài xử phạt vi phạm hành chính nếu vi phạm 

các quy định phòng, chống dịch (không đeo khẩu trang, trốn cách ly, khai báo y tế 

sai sự thật, không chấp hành việc tạm dừng các hoạt động kinh doanh không thiết 

yếu để phòng, chống dịch của cấp có thẩm quyền,...) để người dân thực hiện, đề 

cao cảnh giác, không hoang mang với dịch Covid-19. 

- Phối hợp với Công an thị xã 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 
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dịch Covid-19, gây hoang mang trong Nhân dân và ảnh hưởng đến công tác 

phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã. 

- Kiện toàn đội 814, tăng cường kiểm tra, hướng dẫn và đề nghị xử lý các 

hành vi vi phạm hành chính của các tổ chức, cá nhân theo quy định. 

- In thông điệp 5K phục vụ công tác tuyên truyền phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn thị xã. 

9. Cảng cá Tam Quan phối hợp với Đồn Biên phòng Tam Quan Nam, cơ 

quan liên quan và UBND các xã, phường quản lý chặt chẽ thuyền viên và ngư 

dân ra vào cảng, đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo quy định. 

10. Phòng Kinh tế thị xã 

 Phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan hướng dẫn các 

doanh nhiệp trên địa bàn thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19 theo quy định. 

11. Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã 

Trên cơ sở đề xuất của Phòng Y tế và các đơn vị liên quan về kinh phí 

phòng, chống dịch Covid-19, thẩm định trình UBND thị xã xem xét quyết định. 

12. Đề nghị Ga Bồng Sơn phối hợp với ngành y tế, các cơ quan liên quan, 

Chốt kiểm tra y tế phòng, chống dịch Covid-19 tại ga và UBND phường Bồng 

Sơn đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 cho hành khách tại ga theo 

quy định. 

13. UBND các xã, phường 

- Chủ động phối hợp với ngành y tế chuẩn bị sẵn sàng phương án, huy động 

lực lượng, phương tiện, thiết bị phòng, chống dịch tại địa bàn; chuẩn bị phương án 

cụ thể để tiến hành cách ly một khu vực, như: xóm, thôn, tổ, khu phố, xã, phường 

theo hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế; tuyệt đối không để bị động, lúng túng khi có 

trường hợp dương tính hoặc có tình huống phát sinh xảy ra. 

- Thường xuyên rà soát, kiểm tra chặt chẽ người đi từ vùng, địa phương có 

dịch về để theo dõi sức khỏe, thực hiện cách ly phù hợp; quản lý, giám sát chặt 

chẽ các trường hợp sau cách ly y tế tập trung trở về địa phương, người được cách 

ly tại nhà, nơi lưu trú theo đúng quy định; mỗi tổ dân phố, khu vực, thôn phải 

thành lập các Tổ ‟Covid cộng đồng” để ‟đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối 

tượng” tuyên truyền, vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định. 

- Phát động phong trào ‟Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid- 19”; 

tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin, phát giác người có nguy cơ 

mắc bệnh, người đi từ vùng có dịch về cư trú trên địa bàn, người nhập cảnh trái 

phép, trốn cách ly,... 

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

phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp trong việc tuyên truyền, vận động 
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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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