
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

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

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19  

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. 

 

Chiều ngày 07/7/2021, kết quả test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 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 trong cộng đồng. Chủ 

tịch UBND thị xã đã ban hành Công văn số 1086/UBND-TH ngày 07/7/2021 chỉ 

đạo UBND phường Hoài Xuân 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”, giãn cách xã 

hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.  

Đến nay, kết quả xét nghiệm PCR đối với ông L.V.T ở khu phố Thuận 

Thượng 2, phường Hoài Xuân âm tính lần 1 với SAR-CoV-2 và đang thực hiện 

cách ly, chờ lộ trình xét nghiệm, theo dõi dịch tễ theo chỉ đạo của ngành Y tế. 

Chủ tịch UBND thị xã có ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu UBND phường Hoài Xuân tiếp tục thực hiện khoanh vùng 

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 cho đến khi có thông 

báo mới. Quán triệt và thực hiện nghiêm túc Công điện số 10/CĐ-UBND ngày 

07/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh. 

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả các nội dung kết luận 

của Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị 

xã tại Thông báo số 66/TB-BCĐ ngày 06/7/2021 và Thông báo số 73/TB-BCĐ 

ngày 07/7/2021; khẩn trương tập trung hoàn thành các nội dung công việc chưa 

thực hiện xong. Căn cứ vào tình hình thực tiễn trên địa bàn, Chủ tịch UBND 

phường quyết định thực hiện các giải pháp bổ sung hoặc ở mức cao hơn so với 

hiện nay. 

3. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 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 ca dương tính với SAR-CoV-2. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND phường, BCĐ phòng chống, dịch COVID- 19 

phường Hoài Xuân, Thủ trưởng các ngành, 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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