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Số:         /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày  07 tháng 7 năm 2021 
  

V/v khẩn trương thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19 ở mức độ “nguy cơ rất 

cao” tại phường Hoài Xuân   

 

 

Kính gửi: 

- UBND phường Hoài Xuân; 

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

 

Tính đến trưa ngày 07/7/2021, trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn đã có 16 

trường hợp F0 trên địa bàn phường Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, 

Hoài Hảo, Bồng Sơn, Hoài Hương; kết quả truy vết có trên 720 trường hợp F1 ở 

tất cả các xã, phường. Đặc biệt, qua test nhanh tìm kháng nguyên SARS-CoV-2, 

kết quả có 01 trường hợp dương tính là công dân ở khu phố Thuận Thượng 2, 

phường Hoài Xuân. Để chủ động ngăn chặn dịch bệnh xâm nhập, lây lan trên 

địa bàn thị xã. Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: dương tính 

1. UBND phường Hoài Xuân nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện các 

văn bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và thị xã về tăng cường thực hiện các 

biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 ở mức độ “nguy cơ rất cao”. 

Tập trung thực hiện ngay các nhiệm vụ sau đây: 

- Kể từ 14h00 ngày 07/7/2021, khẩn trương khoanh vùng có ca dương 

tính với SAR– CoV–2 theo mô hình “3 lớp” để kiểm soát chặt chẽ nguồn lây; 

thực hiện các giải pháp bắt buộc tương ứng đối với mức độ “nguy cơ rất cao”, 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 

tuân thủ nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; 

phường cách ly với phường giáp ranh; 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 tất cả người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự 

cần thiết; dừng hoạt động để tập trung cao độ công tác dập dịch triệt để 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. 

- Tăng cường chỉ đạo rà soát từng hộ dân, từng người có giao dịch, quan 

hệ tiếp xúc gần với các đối tượng F0 (nắm chắc danh sách từng hộ, từng đối 

tượng có nguy cơ cao ở từng khu phố; không để sót, lọt các đối tượng) theo 

phương châm truy vết thần tốc, lấy mẫu thần tốc, cách ly thần tốc, dập dịch thần 

tốc; thực hiện phương châm chủ động phòng ngừa các đối tượng F1, F2 có thể 



trở thành F0 và phải chịu trách nhiệm trong công tác điều tra, truy vết quản lý 

các đối tượng cách ly tại chỗ, địa phương theo đúng quy định pháp luật. 

2. Giao đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch UBND thị xã – Chỉ 

huy trưởng Sở Chỉ huy phòng chống dịch Covid-19 phía Nam thị xã tổ chức chỉ 

đạo triển khai thực hiện cấp bách toàn diện các biện pháp phòng chống dịch ở 

mức độ “nguy cơ rất cao” tại phường Hoài Xuân; báo cáo kịp thời Ban Chỉ đạo, 

UBND thị xã theo dõi, chỉ đạo khẩn cấp. 

3. Giao Tổ tuyên truyền tiếp tục thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai 

minh bạch về diễn biến dịch và kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

Bằng mọi hình thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với từng vùng, từng cụm 

dân cư, đặt biệt là vùng lõi cách ly, phong toả; triển khai mạnh mẽ, tăng tần suất 

tuyên truyền hơn nữa để Nhân dân hiểu, không hoang mang, lo lắng và thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Chú ý khuyến cáo người dân không tập 

trung quá 02 người, thực hiện nghiêm ngặt thông điệp “5K”; không tiếp xúc với 

người và khu vực có nguồn bệnh, nhằm chung tay thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian giãn cách xã hội. 

4. Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường giáp ranh với phường Hoài 

Xuân tăng cường công tác chốt chặn; chủ động xây dựng các phương án cách ly 

ở địa phương mình. 

5. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành thị xã được phân công 

theo dõi địa bàn; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 thị xã 

thường xuyên nắm bắt tình hình, tùy theo chức năng nhiệm vụ của mình tăng 

cường mạnh mẽ hơn nữa công tác phối hợp hỗ trợ phòng chống dịch hiệu quả 

trên địa bàn phụ trách, đặc biệt là tại các địa phương có trường hợp F0. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND phường, Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID- 

19 phường Hoài Xuân, các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Chỉ đạo COVID -19 tỉnh(b/c); 

- Như trên; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- MT, Hội, đoàn thể CT-XH thị xã;  

- UBND xã, phường; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Trương 
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