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UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

TRUNG TÂM CHỈ HUY 

PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:           /TTCH-TH Hoài Nhơn, ngày       tháng 9 năm 2021 
  

V/v khắc phục khó khăn 

do thời tiết bất lợi, tăng cường 

hơn nữa các biện pháp phòng, chống dịch  

 

 
Kính gửi:  

- Trưởng BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 xã, phường; 

- Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy PCD xã, phường. 

 

Hiện nay vào mùa mưa bão, thời tiết bất lợi cho công tác dập dịch 

COVID-19 trên địa bàn thị xã, đặc biệt là tại phường Tam Quan, Tam Quan 

Bắc, Tam Quan Nam và 10 thôn/khu phố thuộc 06 xã/phường giáp ranh đang 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg. Để khắc phục tối đa khó 

khăn do diễn biến bất lợi của thời tiết, tranh thủ thời gian giãn cách xã hội, khẩn 

trương hoàn thành chiến lược tầm soát, xét nghiệm đúng kế hoạch đã được phê 

duyệt. Chủ tịch UBND thị xã – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống 

dịch COVID-19 thị xã yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

COVID-19 các xã, phường: 

- Chủ động huy động tối đa các nguồn lực, nhất là nhân lực hiện có tại địa 

phương theo đúng quy định pháp luật, tham gia công tác phòng, chống dịch trên 

địa bàn xã, phường mình quản lý phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, thực chất với 

mục tiêu dập dịch nhanh, triệt để. Củng cố, bổ sung, kiện toàn các vị trí thiếu 

cán bộ, chưa đủ người thay thế; phân công nhiệm vụ rõ ràng, cụ thể nhằm phát huy 

tinh thần chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của các 

thành viên trong công tác phòng, chống dịch chưa có tiền lệ và rất khó lường. 

- Chỉ đạo thực hiện thường xuyên, nghiêm túc, thực chất các biện pháp 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 và Chỉ thị 15 (+); tuyệt đối không để 

tình trạng “chặt ngoài, lỏng trong” mà phải “chặt cả trong lẫn ngoài”, nhất là 

các khu phố có ca F0 mới phát sinh từ ngày 02/9/2021 đến nay phải siết chặt, 

phong tỏa triệt để biện pháp giãn cách xã hội; tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc: 

người giữ khoảng cách với người; gia đình cách ly với gia đình; nhà cách ly với 

nhà; xóm/tổ cách ly với xóm/tổ; thôn/khu phố cách ly với thôn/khu phố… Chỉ 

đạo các Tổ tuần tra kiểm soát, xử phạt các đối tượng vi phạm quy định giãn cách 

xã hội nghiêm khắc, kịp thời, thường xuyên, liên tục để răn đe, giáo dục nâng 

cao ý thức của người dân tự giác tuân thủ các quy định phòng chống dịch 

COVID-19. 
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- Chủ động thực hiện và phối hợp thực hiện với các lực lượng tầm soát, 

xét nghiệm, sàng lọc bóc tách F0 và các đối tượng nguy cơ lây nhiễm theo 

hướng “thần tốc”, tuyệt đối không bỏ sót, không để F0, F1, F2 tiếp tục tiếp xúc, 

di chuyển làm lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Chủ động khắc phục các bất lợi 

của thời tiết, phân công cán bộ, nhất là cán bộ thôn/khu phố, Mặt trận, các hội, 

đoàn thể; vận động kêu gọi và yêu cầu người dân đến điểm xét nghiệm trong 

thôn/khu phố test nhanh hoặc lấy mẫu gộp PCR (khu phố có F0) hoặc lấy mẫu 

xét nghiệm tại nhà cho người dân không thể đến địa điểm xét nghiệm, không để 

sót bất cứ trường hợp nào trong diện phải xét nghiệm, phấn đấu hoàn thành mục 

tiêu tầm soát trước ngày 15/9/2021 theo Kế hoạch số 82A/KH-UBND ngày 

05/9/2021 của UBND thị xã. 

2. Các thành viên Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã 

tiếp tục phát huy hiệu quả kiểm tra, giám sát, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các 

xã/phường thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định giãn cách xã hội, các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 với phương châm “đã chặt phải chặt 

hơn, đã nhanh phải nhanh hơn, đã cao phải cao hơn”, nhất là trong tình hình 

diễn biến phức tạp của dịch bệnh và điều kiện thời tiết bất lợi hiện nay trên địa 

bàn thị xã. 

3. Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo của Thị ủy về phòng, chống dịch 

COVID-19; Tổ công tác đặc biệt của Ban Thường vụ Thị ủy, các đồng chí Ủy 

viên Ban Thường vụ Thị ủy, các đồng chí Thị ủy viên phụ trách xã/phường, 

Trưởng các Ban Đảng, UBMTTQVN và các hội, đoàn thể thị xã: bám sát địa 

bàn được phân công phụ trách; huy động 100%  người dân (người thuộc diện xét 

nghiệm) tham gia xét nghiệm đúng kế hoạch; tiếp tục kiểm tra, giám sát, phối 

hợp chỉ đạo, hướng dẫn các xã/phường thực hiện nghiêm túc các nội dung quy 

định giãn cách xã hội, các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 

trong điều kiện bất lợi của thời tiết hiện nay trên địa bàn thị xã. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; thành viên Trung tâm 

Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã; Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng 

Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 các xã/phường thực hiện 

nghiêm túc, triệt để, hiệu quả./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Thị ủy; 

- Thành viên BCĐ của Thị ủy về phòng, chống dịch; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- Thành viên Trung tâm Chỉ huy PCD thị xã; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- BCĐ phòng, chống dịch xã/phường; 

- UBND – Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch xã, phường; 

- Lưu: TTCH. 

CHỈ HUY TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Phạm Trương 
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