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BÁO CÁO NHANH 

Tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn 

(Cập nhật lúc 17h00, ngày 22/7/2021) 

  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

tỉnh, Thị ủy Hoài Nhơn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 báo cáo nhanh công 

tác phòng chống dịch Covid - 19 trên địa bàn thị xã, cụ thể như sau: 

I. Tình hình dịch bệnh đến 17h00 ngày 22/7/2021 

Tổng số ca mắc Covid-19: 21 người (Tam Quan Bắc 02 người, Tam Quan 

Nam 01 người, Tam Quan 02 người, Bồng Sơn 08 người, Hoài Châu 01 người, Hoài 

Hương 04 người, Hoài Ân 02 người, Hoài Thanh 01), đã xuất viện 15 người, đang 

điều trị tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 05 người; Bệnh Đa khoa tỉnh 01 người. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. 

- Ban hành Công văn số 1207/UBND-TH ngày 22/7/2021: Phê bình Giám đốc 

Công ty TNHH Gas Phú Quang để công nhân Công ty khai báo y tế không trung 

thực; phê bình Giám đốc Công ty TNHH Xăng dầu và thủy sản Bảy Cường không 

phối hợp cung cấp thông tin liên quan (đối tượng F1, F2) đến trường hợp dương 

tính với SARS-CoV-2 đậu đỗ xe tải tại Trạm dừng nghỉ Bồng Sơn. 

2. Kết quả: 

2.1. Truy vết:  Lũy kế 784 F1; 3.409 F2. 

2.2. Cách ly: 

- Tập trung: Tổng số 276 người. Trong đó: đã hoàn thành cách ly 253 người (tại 

tỉnh 68 người, tại cơ sở y tế 18 người, tại cơ sở cách ly tập trung thị xã 167 người); hiện 

còn cách ly tại cơ sở cách ly tập trung thị xã Hoài Nhơn là 23 người (Tại khu cách ly 

Trường cao đẳng Bình Định (cơ sở 2) 13 và Hoài Sơn 10).  

- Cách ly tại nhà, nơi cư trú: Tổng số 508 F1, 3.409 F2; đã hoàn thành cách 

ly 503 F1, 3.273 F2; hiện còn cách ly tại nhà: 05 F1; 136 F2. Tổng số hoàn thành 

cách ly về địa phương: 228 người.  
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2.3. Khai báo y tế:  

- Tại Trạm Y tế xã, phường: Trong ngày, 38 người; lũy kế 44.169 người. 

- Hành khách được kiểm tra y tế tại các chốt trong ngày 1.748, lũy kế 20.398 

người (Hoài Nhơn 5.254 người); nhà xe cam kết 26.566 người; hành khách quét mã 

QR-CODE 11.068 người. 

2.4. Thực hiện xét nghiệm PCR, test nhanh:  

- Xét nghiệm PCR: Trong ngày 112 lượt người, lũy kế 3.643. 

- Test nhanh: Trong chiều 21 và sáng 22/7/2021: 3.412 lượt người, lũy kế 

76.288, cụ thể: 

+ Tổng số lượng lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV2 tại các xã, phường và các 

điểm nguy cơ: 25.878 lượt người.  

+ Các khu chợ 1.837 lượt người.  

+ Tại các cụm công nghiệp: test nhanh cho 4.882/8.100 lượt công nhân, đạt 

60,3%. 

+ Test nhanh tại nhà cho các đối tượng cách ly tại nhà: Trong ngày, 230 lượt 

người, lũy kế 650. 

+ Trong chiều 21 và sáng 22/7/2021, Test nhanh tại 09 điểm 3.182 lượt 

người, lũy kế 43.102. Trong đó: Tại Trạm Y tế Hoài Thanh Tây 8.390; tại Trung 

Tâm dịch vụ nông nghiệp 7.753; tại Nhà Văn hóa thôn Thành Sơn Tây, xã Hoài 

Châu 1.899; tại Trạm kiểm soát biên phòng Tam Quan, phường Tam Quan Bắc 5.110; tại 

Nhà Văn hóa khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh 1.959; tại Nhà Văn hóa 

thôn Công Lương, xã Hoài Mỹ 1.645; tại Nhà Văn hóa khu phố Bình Chương, 

phường Hoài Đức 2.108; tại Trường trung học cơ sở Tam Quan, phường Tam Quan 

3.540; chốt kiểm tra Covid - 19 phía Bắc thị xã 10.698.  

2.5. Số lượng lao động, người thân của các gia đình ở Hoài Nhơn làm việc 

tại TP HCM và các tỉnh vùng dịch (rà soát thống kê đến ngày 22/7/2021): 20.060 

người, trong đó ở TP HCM 14.741 người. 

Trong ngày (tính đến 16h), đã về tại địa phương 302 người, trong đó (TP 

HCM 202), lũy kế từ ngày 08/7/2021 đến nay: 1.185 người (trong đó TPHCM 611 

người). Cụ thể: Hoài Châu Bắc 37, Tam Quan 39, Hoài Thanh Tây 57, Hoài Thanh 

79, Hoài Mỹ 104, Hoài Đức 48, Hoài Xuân 56, Hoài Hảo 51, Hoài Tân 356, Tam 

Quan Nam 38, Tam Quan Bắc 27, Hoài Châu 34, Hoài Phú 35, Bồng Sơn 58, Hoài 

Hương 43, Hoài Sơn 52, Hoài Hải 71. 

2.6. Xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19:  

Đã xử phạt vi phạm hành chính trên địa bàn 91 trường hợp, số tiền 

463.700.000 đồng (Công an tỉnh xử phạt 02 trường hợp, số tiền 15.000.000 đồng; 

UBND thị xã xử phạt 24 trường hợp, số tiền 310.000.000 đồng; Công an thị xã xử 

phạt 05 trường hợp, số tiền 42.500.000 đồng; UBND các xã, phường xử phạt 60 

trường hợp, với số tiền 96.200.000 đồng).  
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 2.7. Tỷ lệ cài đặt ứng dụng Bluezone, quét mã QR-CODE: Tại chốt kiểm 

tra dịch Covid-19 phía Bắc thị xã: Ngày 22/7/2021: người khai báo y tế 1.278, 

830/830 lượt người quét mã QR-CODE, đạt 100%. 

2.8. Chi tiền hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng do đại dịch Covid-19 
theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 

ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ: Đến ngày 22/7/2021:  

+ Đã chi hỗ trợ 1.948.500.000 đồng/1.299 người/14 xã, phường (mức hỗ trợ 

1,5 triệu đồng/người). Trong đó: Hoài Hương 22.500.000 đồng/15 người, Tam 

Quan Nam 346.500.000 đồng/231 người, Hoài Phú 16.500.000 đồng/11 người, Hoài 

Mỹ 24.000.000 đồng/16 người, Hoài Hảo 153.000.000 đồng/102 người, Hoài Châu 

Bắc 31.500.000 đồng/21 người; Tam Quan 652.500.000 đồng/435 người, Tam 

Quan Bắc 351.000.000 đồng/213 người.; Hoài Thanh 69.000.000 đồng/46 người; 

Hoài Hải 33.000.000 đồng/22 người; Hoài Đức 88.500.000 đồng/59 người; Hoài 

Xuân 58.500.000 đồng/39 người; Hoài Châu 82.500.000 đồng/55 người; Hoài Sơn 

19.500.000 đồng/13 người.  

+ Đang chi: Bồng Sơn 1.402.500.000 đồng/935 người; Hoài Thanh Tây 

294.000.000 đồng/196 người; Hoài Tân 166.500.000 đồng/111 người (dự kiến đến 

sáng ngày 23/7/2021 hoàn thành). 

2.9. Số lượng lái xe đường dài trên địa bàn: 2.235 người. Trong đó:  Hoài 

Đức 172, Hoài Phú 84, Hoài Châu Bắc 99, Hoài Châu 77, Hoài Xuân 94, Tam Quan 

Bắc 86, Tam Quan Nam 78, Tam Quan 208, Hoài Sơn 20, Hoài Thanh 86, Hoài Hải 

26, Bồng Sơn 486, Hoài Tân 348, Hoài Hương 28, Hoài Hảo 74, Hoài Thanh Tây 

162, Hoài Mỹ 49, Công ty Bảy Cường 49, Công ty May Hoài Hương 1, Công ty 

May Tam Quan 08.  

2.10. Đăng ký tập huấn test nhanh cho bộ phận y tế các doanh nghiệp: 01 

doanh nghiệp đăng ký 02 nhân viên (Công ty TNHH Nhân Hòa). 

2.11. Các công ty xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 và 

phương án “3 tại chỗ”:  

- 05 công ty đã xây dựng phương án: Công ty TNHH may Vinatex Bồng Sơn, 

Công ty Cổ phần Đầu tư An Phát, Công ty TNHH Sinh Phát VN, Công ty TNHH 

may Hoài Sơn, Công ty TNHH may Khánh Toàn.  

- 06 công ty đang xây dựng phương án: Công ty Cổ phần may Tam Quan, 

Công ty Thiên Phát, Công ty Wash, Công ty TNHH may Ngọc Sơn, Công ty TNHH 

may Hoài Hương, Công ty Cổ phần xuất nhập khẩu lâm sản Hoài Nhơn.  

2.12. Các cửa hàng kinh doanh, bán lẻ cửa hàng xăng dầu: Dọc Quốc lộ 

1A và các tuyến đường khác đã có bản cam kết tuyệt đối không cho xe ô tô lưu trú 

tại cửa hàng; thực hiện đầy đủ, đúng quy định phòng chống dịch, nhất là thông điệp 

5K; cam kết hạn chế không đổ xăng dầu cho lái xe đường dài khi tài xế không cung 

cấp giấy chứng nhận test nhanh âm tính còn thời hạn trong vòng 3 ngày; Các cửa 

hàng đều có kế hoạch phun thuốc khử khuẩn khu vực cửa hàng thường xuyên 2 

lần/tuần. 
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2.13. Về các chợ: 

- Các chợ có Ban Quản lý chợ được thị xã thành lập 6 chợ: Bồng Sơn, Tam 

Quan, Hoài Hương, Hoài Hải, Hoài Hảo, Hoài Phú; các chợ còn lại được các xã, 

phường thành lập. Phòng Kinh tế đã kiểm tra, yêu cầu 100% các chợ truyền thống 

phải có Ban Quản lý chợ thành lập các tổ kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các 

biện pháp phòng, chống dịch trong suốt thời gian hoạt động (phải thực hiện sát 

khuẩn, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, đo thân nhiệt và phải có nhật ký theo dõi 

hoạt động hằng ngày), tuyệt đối không cho bán hàng ăn, uống tại chợ; thực hiện 

phun hoá chất khử khuẩn ít nhất 02 lần/tuần; các chợ tạm và chợ không đảm bảo 

công tác phòng chống dịch đã nghỉ. 

2.14. Số lượng người dân có triệu chứng như: ngứa, đau cổ họng; khô họng; 

ho khan, sốt, khó thở, mất vị giác hoặc khứu giác…: Đến 16h ngày 22/7/2021: 

17/17 xã, phường không người dân nào có các triệu chứng trên. 

III. Các biện pháp dập dịch 

- Tiếp tục tăng cường, củng cố, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các chốt kiểm 

soát dọc QL1A, đường ĐT, ĐH và các chốt chính tại ranh giới xã, phường. Đảm 

bảo đầy đủ vật tư, trang thiết bị cần thiết, đồ bảo hộ cho lực lượng các chốt kiểm 

soát, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người làm nhiệm vụ. Lực lượng tại chốt phải 

nghiêm túc thực hiện “5K” và quy định phòng, chống dịch. 

- Tăng cường hơn nữa, siết chặt hơn nữa, sử dụng nhiều phương pháp quản lý 

đa chiều (sử dụng công nghệ, ứng dụng mạng xã hội zalo, facebook …) cùng với các 

lực lượng, đảng viên đã giao phụ trách từng hộ, nhóm hộ gia đình, cần nắm chắc số 

điện thoại để vận động và yêu cầu người dân ở liền kề nhà có người cách ly theo dõi 

thôn tin, báo cáo đến Ban chỉ đạo xã, phường việc người đang cách ly y tế tại nhà di 

chuyển ra ngoài, không chấp hành biện pháp cách ly; nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý, theo dõi, giám sát nghiêm ngặt các đối tượng nguy cơ cao đang cách ly y tế 

tại nhà, đặc biệt là đối với người từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch, ngư 

dân, lái xe, phụ xe đường dài đến/về địa phương lưu trú đang cách ly y tế tại nhà.  

- Thường xuyên tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý nghiêm khắc các đối tượng 

có hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, quy định giãn cách xã hội…  

- Chỉ đạo BQL chợ truyền thống, bến cá, chủ các vựa thu mua thuỷ sản  phải 

thực hiện đúng quy định “5K” và các quy định phòng chống dịch. 

- Tăng cường vận động, kêu gọi Nhân dân tích cực thực hiện test nhanh 

kháng nguyên SARS-CoV-2 tại các điểm test nhanh theo nhu cầu. 

- Thống kê, lập danh sách các trường hợp người dân có triệu chứng như: 

ngứa, đau cổ họng; khô họng; ho khan, sốt, khó thở, mất vị giác hoặc khứu giác… 

để yêu cầu bắt buộc tổ chức test nhanh SARS-CoV-2, khai báo y tế, kịp thời phát 

hiện và ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh COVID-19.  

 - Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã phân công 

nhiệm vụ hợp lý, giảm số người đến làm việc hàng ngày tại các cơ quan, công sở 
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(trừ lực lượng Y tế, Công an, Quân đội và các trường hợp đặc biệt khác), tăng cường 

làm việc trực tuyến.  

- Tiếp tục tăng cường các Tổ kiểm tra lưu động 24/24h bảo đảm khép kín dọc 

tuyến Quốc lộ 1A nhằm phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các xe khách, xe tải 

đường dài dừng, đậu đỗ dọc tuyến, các cây xăng dầu, trạm dừng nghỉ, trạm thu phí 

BOT… không đảm bảo các quy định phòng, chống dịch, có nguy cơ xâm nhập dịch 

bệnh vào địa bàn thị xã. Chú trọng điều tra, kịp thời xử lý nghiêm minh đối với các 

đối tượng có hành vi trốn tránh, chống đối, chống người thi hành công vụ, không 

chấp hành biện pháp cách ly y tế, đưa thông tin sai sự thật lên mạng xã hội, găm 

hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường… nhằm răn đe, giáo dục, không để Nhân dân 

hoang mang trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội. 

  Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; Ban Chỉ đạo thị xã báo cáo./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- Thường trực Thị uỷ (để b/c); 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 thị xã; 

- Lưu: VT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Trần Hữu Thảo 
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