
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 khẩn trương nghiêm túc 

thực hiện các 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; 
- 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, tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến rất phức tạp tại một 
số tỉnh giáp với tỉnh ta (Gia Lai, Phú Yên, Quảng Ngãi…), nhất là khu vực giáp 
ranh, lân cận với thị xã Hoài Nhơn (xã Phổ Châu và phường Phổ Thạnh, thị xã Đức 
Phổ, tỉnh Quảng Ngãi). Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả 
theo 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: 

1. UBND các xã, phường tiếp tục khẩn trương nghiêm túc tổ chức triển khai 
thực hiện một số biện pháp khẩn cấp  phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo 
chỉ đạo tại Công văn số 967/UBND-VX ngày 24/6/2021, Công văn 971/UBND-VX 
ngày 24/6/2021 và Công văn 974/UBND-VX ngày 25/6/2021 của UBND thị xã và 
các văn bản khác có liên quan; đồng thời, thực hiện ngay biện pháp sau đây: 

- Khẩn trương truy vết thần tốc các đối tượng F1, F2 là người Hoài Nhơn 
buôn bán và giao thương trên địa bàn xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức 
Phổ, Quảng Ngãi. Hoàn thành trước 16 giờ 00, ngày 27/6/2021. 

- Chỉ đạo Đài truyền thanh xã, phường thông tin tất cả người dân từ vùng dịch 
xã Phổ Châu, phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi chưa qua 21 
ngày khẩn trương đến Trạm y tế (trừ Trạm y tế Tam Quan Bắc; Trạm y tế Hoài 
Thanh Tây và Trung tâm y tế thị xã) nếu người nào cố tình không tự giác khai báo y 
tế thì chịu trách nhiệm trước pháp luật. 

- UBND phường Tam Quan Bắc tạm dừng hoạt động của Trạm y tế Tam 
Quan Bắc, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế tại Trạm y tế Tam Quan 
hoặc Trạm y tế Tam Quan Nam. Giao UBND phường Tam Quan Nam và Tam 
Quan thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo qui định pháp luật. 

- UBND phường Hoài Thanh Tây tạm dừng hoạt động của Trạm y tế Hoài 
Thanh Tây, hướng dẫn người dân thực hiện khai báo y tế tại Trạm y tế Hoài Thanh 
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hoặc Trạm y tế Hoài Hảo. Giao UBND phường Hoài Thanh và Hoài Hảo thực hiện 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo qui định pháp luật. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện nghiêm 
công tác phòng, chống dịch Covid-19 bằng các hình thức phù hợp như: Đài truyền 
thanh, loa lưu động, tuyên truyền trực quan. 

- Yêu cầu các công dân có hộ khẩu thường trú, sinh sống tại xã Phổ Châu, 
phường Phổ Thạnh, thị xã Đức Phổ đang ở, làm việc, buôn bán tại địa bàn quản lý, 
trong các Cụm công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch 
vụ… về lại địa phương; đặc biệt là các phường giáp ranh thị xã Hoài Nhơn: Tam 
Quan Bắc, Hoài Châu Bắc, Tam Quan, Hoài Sơn, … 

- Rà soát toàn bộ công dân ở địa phương khác đang có mặt trên địa bàn thị, 
nắm chắc thông tin nguồn gốc, quá trình di chuyển, đối tượng tiếp xúc, tiến hành 
khai báo y tế và thực hiện các biện pháp cách ly y tế kịp thời theo quy định. 

 - Kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 theo quy định pháp luật. 

- Từ 16 giờ 00, ngày 27/6/2021 tạm dừng phục vụ tại chỗ các cơ sở kinh 
doanh dịch vụ ăn uống, giải khát tại các xã, phường cho đến khi có thông báo mới. 

- Báo cáo nhanh về Thường trực Ban Chỉ đạo thị xã (qua Phòng Y tế) tình 
hình phòng, chống dịch Covid-19 địa phương định kỳ 3 giờ/lần, bắt đàu từ 15 giờ 
ngày 27/6/2021.  

2. Phòng Y tế và Trung tâm Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị khẩn 
trương lập danh sách tiêm chủng vắc phòng, chống dịch Covid-19 báo cáo UBND 
thị xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 để thực hiện tiêm vắc-xin ngay 
khi có vắc-xin. 

3. Giám đốc Trung tâm Y tế thị xã, Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn có 
biện pháp phân luồng, có phòng khám riêng đảm bảo công tác phòng, chống dịch 
Covid-19 nhất là đối với bệnh nhân đến từ Quảng Ngãi; chuẩn bị sẵn sàng phương 
án, tăng cường tối đa đội ngũ y, bác sỹ, điều dưỡng, cơ sở vật chất, trang thiết 
bị,…đảm bảo thực hiện công tác xét nghiệm, tiêm vắc-xin trên diện rộng khi có 
biến động lớn; chuẩn bị sẵn sàng phương án đảm bảo công tác chữa trị cho bệnh 
cho Nhân dân. 

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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