
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 6 năm 2021 

V/v tiếp tục thực hiện một 

số biện pháp khẩn cấp  

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; 

- Đồn trưởng Đồn Biên phòng Tam Quan Nam; 

- Chủ tịch UBND các xã, phường. 
 

 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại một số tỉnh 

giáp với tỉnh ta (Gia Lai, Phú Yên,..). Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh 

tại Công văn số 3711/UBND-VX ngày 24/6/2021 về việc tiếp tục thực hiện một số 

biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Chủ tịch UBND 

thị xã yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành thị xã, Chủ tịch UBND các xã, 

phường ngoài việc tổ chức triển khai thực hiện Công văn số 967/UBND-VX ngày 

24/6/2021 của UBND thị xã về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn thị xã, các văn bản khác có liên quan, tiếp tục chỉ đạo, triển 

khai thực hiện gấp một số biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, cụ thể:  

1. Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống dọc các tuyến quốc lộ chỉ được bán 

mang đi, không được bán ăn, uống tại chỗ đối với xe khách và người ngoài tỉnh đi 

ngang qua địa phận kể từ ngày 24/6/2021; các cơ sở cung cấp dịch vụ ăn uống, giải 

khát trên địa bàn thị xã dừng phục vụ tại chỗ sau 21h00 kể từ ngày 24/6/2021 đến 

khi có thông báo mới của UBND thị xã. 

Giao Chủ tịch UBND các xã, phường hướng dẫn cụ thể, đồng thời yêu cầu 

các cơ sở trên địa bàn có cam kết thực hiện. 

2. Cấm tắm biển trên địa bàn toàn thị xã kể từ ngày 24/6/2021 đến khi có 

thông báo mới của UBND thị xã. 

3. Phòng Quản lý đô thị chủ trì, phối hợp với Công an thị xã, UBND các xã, 

phường liên quan thông báo cho các cơ sở kinh doanh vận tải tạm dừng hoạt động 

vận chuyển hành khách tuyến cố định, xe du lịch, xe hợp đồng, xe taxi từ thị xã 

Hoài Nhơn đi đến các địa phương có dịch theo thông báo của Bộ Y tế và ngược lại, 

có cam kết thực hiện; tăng cường kiểm tra, đề nghị xử phạt các nhà xe, chủ phương 

tiện vận tải công cộng vi phạm yêu cầu 5K và các quy định về phòng, chống dịch 

theo quy định của pháp luật; tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn hoạt động vận tải hàng 

hóa vừa đảm bảo phòng, chống dịch Covid-19 vừa đảm bảo hỗ trợ lưu thông hàng 

hóa qua địa bàn thị xã.  

4. Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục tổ chức kiểm tra, xử phạt các 

trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng; đồng thời tạm dừng hoạt động 

đối với các cơ sở kinh doanh dịch vụ không chấp hành các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định. Địa phương nào không kiểm tra hoặc kiểm tra nhưng 
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không chấn chỉnh, xử phạt các đối tượng vi phạm, UBND thị xã sẽ xử lý kỷ luật 

người đứng đầu chính quyền địa phương theo quy định.  

5. Công an thị xã chỉ đạo Công an các xã, phường tăng cường lực lượng, 

phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, đề nghị xử phạt nghiêm các 

đối tượng không chấp hành yêu cầu 5K. 

6. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã hướng dẫn các cơ quan, đơn vị và 

UBND các xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm công tác cách ly y tế phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã đúng theo quy định của Bộ Y tế, Ban Chỉ 

đạo quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, nhất là cách ly y tế đối với người 

đến từ vùng đang có dịch theo chỉ đạo của Bộ Y tế tại Công văn số 5015/BYT-MT 

ngày 23/6/2021. 

7. Phòng kinh tế thị xã phối hợp với các cơ quan, UBND các xã, phường 

liên quan tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch đã được Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, 

UBND tỉnh, UBND thị xã và các cơ quan liên quan chỉ đạo, hướng dẫn. Doanh 

nghiệp nào không thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 thì 

tạm dừng hoạt động cho đến khi thực hiện đảm bảo. 

8. Bắt đầu từ 8 giờ ngày 25/6/2021 trong toàn thị xã, đồng loạt ra quân tiến 

hành kiểm tra, xử lý người không đeo khẩu trang, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn 

uống, dịch vụ không thiết yếu, … không chấp hành quy định về phòng, chống dịch 

theo quy định của pháp luật. 

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, 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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