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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. 

 

Thực hiện Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa 

bàn thị xã Hoài Nhơn. 

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. Kể từ 0h00 ngày 14/7/2021, các phường: Tam Quan, Tam Quan Bắc, 

Tam Quan Nam, Hoài Hảo chuyển trạng thái thực hiện giãn cách xã hội theo  

tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang 

thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. Các xã, phường còn lại của thị xã Hoài Nhơn tiếp tục thực hiện giãn 

cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ (trừ phường Bồng Sơn vẫn thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-
TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/07/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh; phường Hoài Hương tiếp tục thực hiện Công văn số 
1068/UBND-TH ngày 05/7/2021 của Chủ tịch UBND thị xã cho đến khi có thông 
báo mới).  

2. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 tại nước ta vẫn đang diễn biến 

rất phức tạp, số ca lây nhiễm trong cộng đồng chưa được kiểm soát, đặc biệt tại 

TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Miền Đông, Miền Tây Nam Bộ và 02 tỉnh tiếp giáp với 

tỉnh ta là Phú Yên, Quảng Ngãi các ca nhiễm COVID-19 vẫn đang tiếp tục tăng 

nhanh; đồng thời, hiện tại con em Hoài Nhơn từ TP Hồ Chí Minh và các 

tỉnh/vùng dịch đã và đang tiếp tục về Hoài Nhơn lưu trú. Vì vậy, UBND thị xã 

yêu cầu Thủ trưởng các ngành liên quan, Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, 

phường thực hiện các nội dung sau: 

a) Tạm thời giữ nguyên trạng hoạt động các chốt kiểm soát và các biện pháp 

tổ chức phòng, chống dịch như hiện tại cho đến khi có thông báo mới (chỉ tháo gỡ 

các chốt chặn khu vực vùng lõi có F0 tại các phường: Tam Quan, Tam Quan Bắc, 

Tam Quan Nam, Hoài Hảo) để kiểm soát nghiêm ngặt, tiếp nhận, khai báo y tế và 

thực hiện đúng qui định phòng, chống dịch, nhất là đối với người từ TP Hồ Chí 

Minh và các tỉnh/vùng dịch về địa phương lưu trú. 

b) Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không 

thoả mãn với kết quả đạt được bước đầu, không tự kiêu, tự mãn, chủ quan, lơ là, mất 



cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến 

mới của dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống dịch và đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép" theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, 

Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thị uỷ, 

UBND thị xã, Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch COVID-19. Đặc biệt, tiếp 

tục thực hiện các nội dung kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban BCĐ 

thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại Hội nghị trực tuyến hàng ngày, 

phù hợp với mức độ “nguy cơ cao” và “nguy cơ rất cao” theo Chỉ thị số 15/CT-

TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

c) Tăng cường quán triệt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao ý 

thức hơn nữa, trong đó tập trung tuyên truyền phân biệt nội dung khác nhau giữa thực 

hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg để người dân thực hiện, không 

được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch; tuyệt đối không để nguồn 

bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động 

thực chất của Tổ COVID cộng đồng trong công tác quản lý người cách ly tại nhà 

và giám sát người từ tỉnh/vùng dịch về địa phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

Tăng cường mạnh mẽ hơn nữa trong công tác kiểm tra, xử phạt kịp thời, nghiêm 

minh các đối tượng vi phạm quy định phòng, chống dịch.  

3. Yêu cầu thành viên BCĐ thị xã, các Tổ công tác, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan; Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục nâng cao 

tinh thần trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

quản lý, điều hành; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm tra, xử phạt; yêu cầu 

người dân và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch 

theo quy định. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới. Nếu đơn vị nào lơ là, thiếu trách 

nhiệm để nguồn bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng thành ổ dịch, thì sẽ xử lý 

kỷ luật nghiêm khắc người đứng đầu địa phương, đơn vị đó theo quy định pháp luật. 

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

quan nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Uỷ viên BTV; Thị uỷ viên; 

- MT, Hội, đoàn thể CT-XH thị xã;  

- UBND xã, phường; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Phạm Trương 
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