
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

 

Số:        /UBND-TH 

V/v tạm thời giãn cách xã hội  

theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-

TTg và Chỉ thị 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hoài Nhơn, ngày        tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 - UBND các xã, phường; 

 - Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã. 

 

Căn cứ Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 03/7/2021 của Chủ tịch UBND 

tỉnh về tiếp tục tăng cường thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Căn cứ Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 

03/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã 

Hoài Nhơn theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ. 

Trước những diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19, đặc biệt là trên 

địa bàn phường Bồng Sơn, Tam Quan Bắc, Tam Quan nam, Tam Quan, Hoài 

Hảo. Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, Thủ 

trưởng các ngành có liên quan khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Nghiêm túc triển khai thực hiện Công điện số 09/CĐ-UBND ngày 

03/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Quyết định số 2085/QĐ-UBND ngày 

03/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã 

Hoài Nhơn theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ. Kể từ 00h00 ngày 04/7/2021, thực hiện giãn cách xã hội 

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; cụ thể như sau: 

a) Thực hiện giãn cách xã hội ít nhất 21 ngày theo tinh thần Chỉ thị số 

16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các phường: Tam 

Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo và Bồng Sơn theo nguyên tắc 

gia đình cách ly với gia đình; thôn, khu phố cách ly với thôn, khu phố; xã, phường 

cách ly với xã, phường; phân xưởng, nhà máy sản xuất phải đảm bảo khoảng cách 

an toàn, đeo khẩu trang thực hiện khử trùng, diệt khuẩn theo quy định. Yêu cầu 

mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết như: mua 

lương thực, thực phẩm, thuốc men, làm việc tại nhà máy, cơ sở sản xuất, cơ sở 

kinh doanh dịch vụ, hàng hóa thiết yếu không bị đóng cửa, dừng hoạt động và các 

trường hợp khẩn cấp khác; thực hiện nghiêm việc giữ khoảng cách tối thiểu khi 

giao tiếp; tập trung không quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh 

viện và nơi công cộng. 

Yêu cầu toàn thể Nhân dân tự giác chấp hành các yêu cầu, các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19, tích cực tham gia khai báo y tế tự nguyện, thực hiện 



đầy đủ các biện pháp tự bảo vệ mình, gia đình mình và tham gia có trách nhiệm 

với các hoạt động phòng, chống dịch của các cơ quan chức năng và cộng đồng; 

người đứng đầu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, cơ sở kinh doanh hàng hóa, dịch vụ 

chịu trách nhiệm áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại cơ sở 

mình, đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động. 

b) Thực hiện giãn cách xã hội ít nhất 15 ngày theo tinh thần Chỉ thị số 

15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ đối với các phường, xã còn 

lại của thị xã Hoài Nhơn. 

2. Đề nghị Ban Tuyên giáo Thị ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã, 

các hội, đoàn thể thị xã, Trung tâm Văn hoá – Thông tin – Thể thao, Đài truyền thanh 

cơ sở tích cực thông tin để người dân nắm được thông tin, chủ động liên hệ với cơ 

quan y tế để được hướng dẫn; Tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân nâng 

cao ý thức phòng, chống dịch, thực hiện thông điệp 5K, không gây tâm lý hoang 

mang; nghiêm túc thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo 

tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ. 

3. Giao Phòng Y tế phối hợp với Trung tâm Y tế thị xã tham mưu UBND thị 

xã quyết định việc mua sắm, chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện phòng 

hộ, thuốc, vật tư y tế, hóa chất khử khuẩn, nhất là test nhanh kháng nguyên SARS-

COV-2, trang phục bảo hộ, khẩu trang... theo phương châm "4 tại chỗ". 

4. Yêu cầu Công an thị xã và Công an xã, phường phối hợp với các đơn vị 

liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm đối với các đối tượng vi 

phạm quy định về công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

5. Ban Chỉ huy Quân sự thị xã tiếp tục theo dõi, giám sát, vận hành đảm bảo 

an toàn tuyệt đối tại các khu cách ly tập trung trên địa bàn thị xã. Thường xuyên 

báo cáo tình hình, đề xuất Chủ tịch UBND thị xã xem xét, chỉ đạo giải quyết. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, Thủ trưởng các ngành có liên 

quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID -19 tỉnh (b/c); 

- Như trên; 

- BTV Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- MT, Hội, đoàn thể CT-XH thị xã; 

- UBND xã, phường; 

- Lưu:VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Phạm Văn Chung 
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