
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:        /UBND-KT Hoài Nhơn, ngày         tháng 7  năm 2021 
  

V/v triển khai một số biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19 tại 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn thị xã 

 

 

 
 Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh  

trên địa bàn thị xã. 

 
Thực hiện Công văn số 3835/UBND-KT ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh 

Bình Định về việc triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-

19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bản tỉnh. 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thị xã đang diễn biến hết 

sức phức tạp, nguy hiểm. Trước tình hình trên, để tăng cường công tác chủ động 

phòng, chống dịch bệnh và ổn định sản xuất tại các nhà máy, xí nghiệp, các doanh 

nghiệp sản xuất kinh doanh trong và ngoài cụm công nghiệp, Chủ tịch UBND thị xã 

yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã khẩn 

trương triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, như sau:  

1. Tổ chức thực hiện theo các nội dung tại Công văn số 3835/UBND-KT 

ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc triển khai một số biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

trên địa bản tỉnh. (Đính kèm văn bản 3835/UBND-KT của UBND tỉnh). 

2. Chủ động mua sắm sinh phẩm xét nghiệm nhanh kháng nguyên SARS-

CoV-2 đã được Bộ Y tế cho phép tại Công văn số 3740/BYT-TB-CT ngày 

06/5/2021 (đính kèm văn bản). Liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và 

Trung tâm Y tế thị xã để được hướng dẫn, hỗ trợ công tác lấy mẫu xét nghiệm 

nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho người lao động theo quy định tại Quyết 

định số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 của Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn 

các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, khu công nghiệp; báo cáo kết quả xét nghiệm định kỳ và khẩn 

trương thực hiện biện pháp cách ly, thông báo ngay cho Trung tâm Y tế khi có kết 

quả xét nghiệm. 

3. Giao Phòng Kinh tế phối hợp các ngành liên quan, UBND các xã, phường 

tăng cường kiểm tra, chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo theo 

quy định, nếu có khó khăn vướng mắc kịp thời báo cáo UBND thị xã để kịp thời 

chỉ đạo. 
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Đề nghị chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã 

và các ngành liên quan  phối hợp triển khai thực hiện./. 
 

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; 

- Phòng Kinh tế; Trung tâm Y tế thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Trung tâm VH-TT-TT thị xã (viết bài, 

đưa tin); 

  - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

Phạm Văn Chung 
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