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 Kính gửi:  
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- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quan Nam; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường. 
 

 

Hiện nay , tình hình dịch bệnh Covid -19 vẫn đang tiếp tục diễn biến phức 

tạp, khó lường, với biến chủng mới, có mức độ lây nhiễm cao , lây lan nhanh trong 

cộng đồng, khó kiểm soát hơn. Thời gian qua, các cấp, các ngành trong thị xã đã 

luôn quan tâm chỉ đạo quyết liệt, cả hệ thống chính trị đã tích cực vào cuộc kịp 

thời, thực hiện nhiều biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp nên đến nay 

tình hình dịch bệnh cơ bản vẫn đang được kiểm soát. Ngành y tế đã tổ chức hoàn 

thành việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho hơn 1.276 người thuộc nhóm đối 

tượng ưu tiên theo quy định của Chính phủ và Bộ Y tế. Các cấp, các ngành đã phối 

hợp phòng, chống dịch hiệu quả, góp phần tổ chức thành công, an toàn cuộc bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 tại thị xã Hoài Nhơn. Thị ủy - UBND thị xã ghi nhận, đánh giá cao và 

biểu dương các cấp, các ngành trong thị xã, nhất là các lực lượng tuyến đầu như y 

tế, quân đội, công an đã nỗ lực, cố gắng thực hiện tốt, có hiệu quả công tác phòng, 

chống dịch Covid-19, góp phần cho thành công của cuộc bầu cử. 

Tuy nhiên, qua 3 đợt dịch, đến nay thị xã ta chưa phát hiện trường hợp nào 

mắc Covid-19 nên nhiều nơi có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, thực hiện 

chưa nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, đặc biệt là chưa thực 

hiện nghiêm việc giám sát, xử phạt tổ chức, cá nhân vi phạm quy định 5K; vẫn còn 

tình trạng không đeo khẩu trang nơi công cộng, còn tập trung đông người, việc 

thực hiện tạm dừng một số hoạt động kinh doanh không thiết yếu chưa nghiêm; ý 

thức và việc tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 của một bộ phận 

người dân còn hạn chế. Một số cơ quan, đơn vị, địa phương có biểu biện chủ quan, 

mất cảnh giác, lúng túng, bị động, chưa tích cực, thiếu chủ động trong triển khai 

các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, tình hình dịch 

đang có diễn biến phức tạp nên có nguy cơ cao dịch bệnh xâm nhập, lây nhiễm vào 

thị xã nếu các cấp, các ngành và toàn thể Nhân dân trong thị xã chủ quan, lơ là, 

không thực hiện nghiêm và hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.  
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Vì vậy, để tiếp tục kiểm soát có hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-

19 và thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại Thông báo số 80/TB-

UBND ngày 28/5/2021; 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 triển 

khai thực hiện ngay các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách sau đây: 

1. Tăng cường chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

- Nêu cao tinh thần trách nhiệm, cảnh giác, tổ chức quán triệt, thực hiện 

nghiêm, quyết liệt chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, của Ban Chỉ đạo Quốc gia, của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh, 

Thị ủy, UBND thị xã, Ban Chỉ đạo về phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. 

- Kiện toàn, củng cố, tăng cường hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch Covid-19 của các cấp, các ngành để chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả 

công tác phòng, chống dịch trong lĩnh vực quản lý. Các cơ quan, đơn vị, trường 

học, nhà máy, xí nghiệp phải thành lập Tổ phòng, chống dịch Covid-19 để triển 

khai thực hiện công tác phòng, chống dịch theo quy định tại đơn vị. 

2. Ngăn chặn sự xâm nhập của dịch bệnh Covid-19 vào thị xã  

Thực hiện kiểm soát chặt chẽ người đi từ các vùng dịch đến/về thị xã bằng 

các biện pháp: 

- Tiếp tục duy trì, tăng cường hiệu quả hoạt động của 4 chốt kiểm tra y tế 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ 

thông tin trong khai báo y tế, thực hiện kiểm dịch có trọng tâm, trọng điểm… 

- Áp dụng các hình thức cách ly phù hợp đối với người đi về từ vùng dịch, 

thực hiện lấy mẫu xét nghiệm đối với các trường hợp nghi ngờ hoặc có yếu tố dịch 

tễ, nguy cơ cao theo hướng dẫn của Sở Y tế. 

- Khuyến cáo người đi từ vùng dịch về không thuộc diện phải áp dụng cách 

ly tự theo dõi sức khỏe trong vòng 14 ngày, hạn chế tiếp xúc, hạn chế đến chỗ 

đông người, khi có dấu hiệu bất thường về sức khỏe cần đến ngay cơ sở y tế. 

- UBND các xã, phường ra quyết định thành lập/kiện toàn các tổ “Giám sát 

và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng” ở thôn, khu phố gọi tắt là 

“tổ Covid cộng đồng” theo quy định tại Quyết định 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 

của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành “sổ tay hướng dẫn tổ chức thực hiện cách 

ly y tế vùng có dịch covid-19” để tăng cường việc kiểm soát, giám sát người đi từ 

vùng dịch về, giám sát người cách ly tại nhà, tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh 

theo quy định… 

- Quản lý chặt chẽ người cách ly tại nhà/nơi lưu trú; người theo dõi sức 

khỏe tại nhà sau khi hoàn thành thời gian cách ly tập trung trở về địa phương (đặc 

biệt đối tượng là người nhập cảnh). Xử phạt nghiêm những người không chấp 

hành theo quy định. 

- Tăng cường việc ứng dụng công nghệ thông tin: Bluezone, QR Code, khai 

báo y tế điện tử. 
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- Lực lượng Công an, Bộ đội biên phòng tăng cường các biện pháp để phát 

hiện kịp thời các trường hợp nhập cảnh trái phép, thực hiện xử lý cương quyết theo 

quy định của pháp luật đối với các trường hợp vi phạm. 

- Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị 

Nhà nước không đi ra khỏi tỉnh trong thời gian này; trường hợp bắt buộc phải đi thì 

phải được sự đồng ý của Thủ trưởng đơn vị hoặc lãnh đạo cấp trên và phải báo cáo 

với đơn vị khi trở lại; đồng thời, phải khai báo y tế ngay sau khi trở về địa phương. 

 3. Chủ động phát hiện sớm dịch bệnh 

 - Tăng cường các hoạt động giám sát dịch tễ tại cộng đồng, đặc biệt là giám 

sát đối với các trường hợp nguy cơ đi từ vùng dịch về. Thực hiện truy vết thần tốc, 

chính xác khi xuất hiện các trường hợp F0 trên địa bàn. 

- Tăng cường phát hiện ca bệnh tại các cơ sở y tế thông qua các biện pháp 

như phân luồng, sàng lọc, thực hiện lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có biểu 

hiện ho, sốt… Định kỳ tổ chức lấy mẫu xét nghiệm cho nhân viên y tế, thành viên 

tham gia tại các chốt kiểm tra Covid-19 trên địa bàn thị xã và các đối tượng khác 

theo chỉ đạo của Sở Y tế. 

4. Tiêm chủng vắc xin phòng dịch Covid-19, tiếp nhận, thu dung điều trị 

bệnh nhân Covid-19 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn, Trung tâm Y tế thị xã tổ chức tiêm 

chủng vắc xin Covid-19 theo kế hoạch ngay sau khi nhận được vắc xin từ Sở Y tế, 

theo phương châm: an toàn, nhanh chóng, hiệu quả, đúng đối tượng; phân luồng, 

tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 theo quy định; đồng thời đảm bảo công tác 

khám, chữa bệnh thường xuyên cho người dân. 

5. Nâng cao năng lực cách ly tập trung 

- Ban Chi huy quân sự thị xã tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan và 

UBND phường Bồng Sơn, Hoài Tân chuẩn bị sẵn sàng khu cách ly tập trung của 

thị xã tại Trường Cao đẳng Bình Định (cơ sở 2), Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - 

Giáo dục thường xuyên thị xã bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 theo 

quy định; trường hợp cần thiết, có thể đưa vào hoạt động ngay theo đúng quy định; 

mở rộng để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19 khi cần thiết. 

- Phòng Kinh tế thị xã phối hợp với các doanh nghiệp trong các cụm công 

nghiệp lên phương án cách ly công nhân tại các nhà máy, xí nghiệp trong cụm 

công nghiệp trong trường hợp xảy ra dịch bệnh tại nhà máy, xí nghiệp. 

6. Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch tại cộng đồng 

Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể Nhân dân 

trong thị xã nghiêm túc tuân thủ yêu cầu 5K của Bộ Y tế:  

 - Đeo khẩu trang bắt buộc khi ra khỏi nhà, tại nơi làm việc, nơi công cộng… 

 - Khử khuẩn: thực hiện sát khuẩn tay nhanh bắt buộc đối với người đi vào 

nhà hàng, quán ăn, cơ sở y tế, cơ quan, công sở, bộ phận một cửa, trường học… 
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Khuyến khích các cơ quan, đơn vị, trường học bố trí địa điểm rửa tay bằng xà 

phòng thuận tiện cho khách, học sinh… 

 - Khoảng cách, hạn chế tập trung đông người: hạn chế tổ chức hội họp, hội 

nghị có quy mô từ 50 người trở lên; trường hợp cần thiết phải tổ chức thì phải đảm 

bảo giãn cách, thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo quy 

định. Tiếp tục thực hiện quy định về giãn cách trong nhà hàng, quán ăn theo chỉ 

đạo của UBND thị xã.  

- Thực hiện nghiêm việc khai báo y tế theo quy định: việc khai báo y tế điện 

tử được thực hiện trên trang: https://tokhaiyte.vn của Bộ Y tế hoặc cài đặt và sử 

dụng các phần mềm ứng dụng: Bluezone, Tờ khai y tế (Vietnam Health 

Declaration). Yêu cầu 100% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong 

các cơ quan, đơn vị, nhất là công nhân làm việc tại nhà máy, xí nghiệp trong các 

cụm công nghiệp có điện thoại thông minh (smart phone) phải cài đặt và sử dụng 

các phần mềm ứng dụng nêu trên để phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

7. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch tại các cụm công nghiệp 

- Phòng Kinh tế thị xã, UBND các xã, phường có cụm công nghiệp khẩn 

trương triển khai thực hiện nghiêm Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 24/5/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc bảo đảm an toàn Covid-19 trong các khu công 

nghiệp; tiếp tục yêu cầu các chủ doanh nghiệp, người sử dụng lao động thực hiện 

nghiêm túc các quy định theo Quyết định 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng 

dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và 

ký túc xá cho người lao động”. 

- Trung tâm Y tế phối hợp với Phòng Kinh tế,  phòng Lao động, Thương 

binh và Xã hội thị xã tổ chức tập huấn, phổ biến Quyết định 2.194/QĐ-BCĐQG 

ngày 27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid-19 về việc 

ban hành “Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 

tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động” và các nội dung về phòng, chống 

dịch Covid-19 có liên quan. 

8. Kiểm tra và xử phạt vi phạm về phòng, chống dịch Covid-19 

- Phòng Y tế thị xã tiếp tục tổ chức kiểm tra liên ngành công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 tại các tổ chức, cá nhân trên địa bàn việc chấp hành các quy 

định về phòng chống dịch Covid-19; thực hiện việc xử phạt nghiêm theo quy định 

(lưu ý kiểm tra các nhà hàng, quán ăn, quán cafe, giải khát… trong việc thực hiện 

quy định về đeo khẩu trang, khử khuẩn, giãn cách). 

- UBND các xã, phường thành lập các đoàn/tổ kiểm tra liên ngành việc chấp 

hành các quy định về phòng, chống dịch Covid-19, nhất là việc người dân không 

đeo khẩu trang khi ra đường, quán ăn, quán cafe, giải khát… trong việc thực hiện 

quy định về đeo khẩu trang, khử khuẩn, giãn cách. Thực hiện việc xử phạt nghiêm 

theo quy định các trường hợp vi phạm. 
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- Phòng Kinh tế thị xã chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan đề xuất 

cho UBND thị xã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 của các doanh nghiệp, nhà máy, xí nghiệp trong và ngoài 

cụm công nghiệp; kịp thời chấn chỉnh các tồn tại và xử lý nghiêm các trường hợp 

vi phạm theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 680/CĐ-

TTg ngày 24/5/2021. 

- Phòng Nội vụ thị xã chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế và cơ quan liên quan 

kiểm tra việc triển khai thực hiện các chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 của các cơ quan, đơn vị Nhà nước (trừ các cơ sở y tế). 

- Các phòng, ban, ngành, hội đoàn thể theo chức năng nhiệm vụ được giao tổ 

chức kiểm tra, giám sát, chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch Covid-19 

của cơ quan, đơn vị trực thuộc. 

9. Phòng Kinh tế chủ trì, phối hợp với các doanh nghiệp liên quan trên địa 

bàn chuẩn bị sẵn sàng phương án lưu thông hàng hóa, nông sản, đảm bảo lương 

thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cho Nhân dân và cho các khu cách ly trên địa 

bàn thị xã khi có tình huống phải phong tỏa, cách ly nhiều người. 

10. Các thành viên Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch bệnh Covid-19, 

theo nhiệm vụ và địa bàn xã, phường được phân công phụ trách thường xuyên bám 

cơ sở, kiểm tra, giám sát, đánh giá việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương; tổng hợp, 

đánh giá việc tổ chức triển khai thực hiện, báo cáo UBND thị xã (qua Phòng Y tế) 

để kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh. 

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

tiếp tục thông tin, tuyên truyền kịp thời, chính xác, hiệu quả về công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã; truyền thông để “dân hiểu, dân biết, dân 

bàn, dân làm, dân kiểm tra, giám sát và dân thụ hưởng thành quả”. Đẩy mạnh việc 

thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng công nghệ thông tin 

trong phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp xử lý nghiêm việc đưa thông tin về 

dịch bệnh không đúng sự thật và trái pháp luật trên các phương tiện thông tin đại 

chúng, trang mạng xã hội. 

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

- Tiếp tục vận động, kêu gọi các nguồn đóng góp của các cơ quan, đơn vị, 

địa phương, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm và Nhân dân tham gia ủng hộ kinh phí 

mua vắc xin phòng dịch Covid-19, hỗ trợ thêm cho các hoạt động phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã theo tinh thần huy động sức mạnh toàn dân và 

công khai, minh bạch, khách quan trong quản lý, sử dụng kinh phí ủng hộ. 

- 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, tự giác tuân 

thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 
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13. Đề nghị Nhân dân trong thị xã thực hiện nghiêm yêu cầu 5K; cùng đoàn 

kết, đồng lòng, chia sẻ, tham gia với chính quyền các cấp 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 căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, 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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