
ỦY BAN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM                         

  TỈNH BÌNH ĐỊNH                                  Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc  
                                                             

Số:           /QĐ-UBND                               Bình Định, ngày       tháng      năm 2021          

                                        
 

QUYẾT ĐỊNH  
Về việc áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội  

theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với  

phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn để phòng, chống dịch COVID-19. 

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm ngày 21/11/2007; 

Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực 

hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; 

Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành "Quy định đánh giá 

mức độ nguy cơ và biện pháp phòng, chống COVID-19";  

Căn cứ Công điện số 06/CĐ-UBND ngày 23/6/2021, Công điện số 07/CĐ-

UBND ngày 27/6/2021, Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 29/6/2021, Công điện 

số 09/CĐ-UBND ngày 03/7/2021 và Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 07/7/2021   

của UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị 

14/CT-UBND ngày 30/7/2021 về việc thực hiện giãn cách xã hội trên phạm vi 

toàn tỉnh để phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 

27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; 

Theo đề nghị của UBND thị xã Hoài Nhơn tại Tờ trình số 395/TTr-UBND 

ngày 05/9/2021 và đề nghị của Sở Y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Kể từ 00 giờ ngày 06/9/2021, áp dụng các biện pháp giãn cách xã 

hội trong 15 ngày theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ đối với phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn để phòng, chống 

dịch COVID-19. 

Ngoài các giải pháp UBND tỉnh đã chỉ đạo, UBND thị xã Hoài Nhơn chỉ 

đạo thực hiện thêm các giải pháp đối với mức “Nguy cơ rất cao” theo quy định tại 

Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19: 
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- Tổ chức lại sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn đảm bảo công tác 

phòng chống dịch, không để đứt gãy, gián đoạn cung ứng hàng hóa.  

- Người dân được phép lao động, sản xuất tại gia đình và thu hoạch nông 

sản theo nhóm từng hộ gia đình tại vườn, vùng sản xuất của địa phương.  

- Các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, lao động sản xuất phải thực 

hiện nghiêm các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch theo quy định. 

Dừng hoạt động nhà máy, xí nghiệp, các hoạt động sản xuất, thu hoạch khi không 

đảm bảo an toàn. 

- Dừng các hoạt động tôn giáo tín ngưỡng. Đám tang không quá 30 người, 

đám cưới không quá 20 người và phải được cơ quan y tế tại nơi tổ chức giám sát 

nghiêm ngặt.  

- Không tập trung từ 03 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, 

bệnh viện; giữ khoảng cách tối thiểu 2m. 

- Xe công vụ, xe đưa đón công nhân, người cách ly được hoạt động nhưng 

chỉ được đưa đón tại nơi UBND thị xã Hoài Nhơn cho phép.  

- Không ngăn sông cấm chợ. Các phương tiện chuyên chở nông sản, 

nguyên vật liệu sản xuất, hàng hóa được hoạt động nhưng phải tuân thủ các yêu 

cầu về phòng, chống dịch. Các phương tiện chở người từ các tỉnh khác được phép 

đi qua nhưng không được dừng đón, trả khách trên địa bàn. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn chịu trách nhiệm: 

- Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 

2686/QĐ-BCĐQG của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 

và các Công điện, Chỉ thị của UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện và kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp cấp bách để tổ chức giãn cách xã hội 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn theo phương châm “4 tại chỗ”; xây 

dựng phương án vừa phòng, chống dịch COVID-19 vừa bảo đảm các hoạt động 

lao động, sản xuất và ổn định đời sống Nhân dân. 

- Quyết định việc mua sắm, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, thuốc, vật tư 

y tế, trang phục bảo hộ, khẩu trang, hóa chất khử khuẩn, test nhanh kháng nguyên 

SARS-COV-2 để xét nghiệm trên diện rộng.  

- Phối hợp với Sở Y tế quyết định nâng mức thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh khi có tình huống khẩn cấp xảy ra, phù hợp với tình hình, 

diễn biến dịch bệnh tại địa bàn. 

2. Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và các cơ quan liên 

quan chủ động phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn trong việc đảm bảo nhân 

lực phục vụ khai báo y tế, điều tra, truy vết, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm, khoanh 

vùng, phong tỏa, cách ly theo quy định; xây dựng phương án điều tiết giao thông, 

kiểm soát nghiêm ngặt người và phương tiện ra vào địa bàn theo quy định. 
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3. Sở Công thương phối hợp với UBND thị xã Hoài Nhơn đảm bảo hàng 

hóa, nhu yếu phẩm bình ổn giá phục vụ Nhân dân. 

4. Các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ, 

phối hợp với thị xã Hoài Nhơn tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này đảm 

bảo công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Thông tin 

và Truyền thông, Công thương, Tài chính; Giám đốc Công an tỉnh; Chỉ huy 

trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn; Chủ tịch 

UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- VPCP; Trưởng ban BCĐQG (báo cáo); 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- TT. Tỉnh ủy; TT. HĐND tỉnh (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Các Ban Đảng thuộc Tỉnh ủy; 

- Các cơ quan thành viên BCĐ tỉnh; 

- Báo BĐ; Đài PTTH BĐ, các cơ quan  

  báo chí trên địa bàn tỉnh  (đưa tin); 

- UBND phường Tam Quan Nam; 

- TT. KSBT tỉnh; 

- Lãnh đạo VP + CV VPUBND tỉnh ;  

- Lưu VT, TTTH-CB, K15.                                                                                             

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

         Lâm Hải Giang        
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