
 

Thực hiện Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND 

tỉnh Bình Định 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 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Trước những diễn biến hết sức phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19 trên 

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

1. Chủ tịch UBND các xã, phường thực hiện 

Tiếp tục tổ chức thực hiện các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 của 

Trung ương, tỉnh và thị xã tại địa phương có hiệu quả. Chủ động thực hiện các 

giải pháp đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu để cung ứng 

cho Nhân dân trên địa bàn theo Phương án số 283/PA-PKT ngày 01/7/2021 của 

Phòng Kinh tế thị xã. Khẩn trương tổ chức rà soát Nhân dân trong vùng lõi, 

ngoài vùng về nhu cầu lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cần thiết... trong 

điều kiện thời gian giãn cách xã hội có thể kéo dài. Đồng thời xác định nguồn 

hàng hiện có trong Nhân dân, đại lý bán lẻ ... để cân đối đủ hàng hóa cung ứng 

phục vụ cho Nhân dân. Trường hợp nếu nguồn hàng tại chỗ không đủ, thì báo 

cáo về Phòng Kinh tế để tổng hợp, tham mưu đề xuất nguồn hàng hóa từ nơi 

khác về để kịp thời cung ứng cho Nhân dân ổn định cuộc sống.  

2. Chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trên địa bàn  

- Có kế hoạch bố trí lao động sản xuất trong điều kiện thực hiện giãn cách 

xã hội; trong quá trình hoạt động sản xuất số lượng lao động hoạt động hàng 

ngày bằng 50% số lao động của đơn vị hoặc sản xuất đủ lô hàng tạm dừng, đến 

khi tình hình dịch bệnh trên địa bàn bình thường, đơn vị tiếp tục tổ chức sản 

xuất lại. 

- Chủ các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiếp tục liên hệ Trung 

tâm y tế có kế hoạch test nhanh cho số công nhân của đơn vị chưa test và thời 

gian tới có kế hoạch test đợt 2 cho công nhân nhằm góp phần thực hiện công tác 

phòng chống dịch có hiệu quả.  

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 
 

V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp 

cung ứng hàng hóa cho Nhân dân, 

kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp 

trong điều kiện dịch Covid-19 diễn 

biến phức tạp.  

 

Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2021 

 

Kính gửi:  

 

 

 

- UBND các xã, phường; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh 

trên địa bàn thị xã. 
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Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, chủ các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất, kinh doanh và thủ trưởng cơ quan liên quan trên địa bàn thị xã triển 

khai thực hiện. Nếu có vướng mắc, liên hệ Phòng Kinh tế để hướng dẫn giải 

quyết; báo cáo UBDN thị xã chỉ đạo./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Thị ủy (báo cáo);  

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Phòng Y tế, Trung tâm Y tế; 

- Phòng Kinh tế; 

- 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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