
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

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

V/v tiếp tục tập trung thực hiện 

biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 ở doanh nghiệp,  

cơ sở sản xuất kinh doanh 

 

 
Kính gửi:  

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

- Phòng Kinh tế; 

- Phòng Y tế; 

- Trung tâm Y tế thị xã. 

 

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

UBND tỉnh Bình Định về điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội 

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; Công văn số 4161/UBND-VX ngày 13/7/2021 

của Chủ tịch UBND tỉnh về tiếp tục thực hiện một số biện pháp cấp bách phòng, 

chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số 1137/UBND-TH ngày 

13/7/2021 của UBND thị xã Hoài Nhơn về điều chỉnh việc áp dụng biện pháp 

giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã. Chủ tịch UBND thị xã ý kiến như sau: 

1. Yêu cầu các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) trên 

địa bàn thị xã tiếp tục tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch COVID-19 theo quy định của Trung ương, tỉnh và thị xã, như: Công văn số 

3835/UBND-KT ngày 29/6/2021 của UBND tỉnh Bình Định; Công văn số 

1037/UBND-KT ngày 01/7/2021; Công văn số 1106/UBND-TH ngày 09/7/2021 

của UBND thị xã Hoài Nhơn; Công văn số 82/BCĐ-TH ngày 09/7/2021 của 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã (có đính kèm)… 

a. Khẩn trương rà soát, xây dựng Kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 

và các phương án xử trí khi có các trường hợp mắc COVID-19 theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế tại Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 về mẫu kế hoạch 

phòng chống dịch COVID-19 cho CSSXKD và mẫu cam kết phòng chống dịch 

tại khu nhà trọ cho người lao động (có đính kèm). Trong đó, chú ý xây dựng 

chuẩn bị các phương án có tính khả thi cao ở đơn vị mình về cơ sở vật chất; 

phương án khi có trường hợp ho, sốt, khó thở; phương án khi trường hợp mắc 

bệnh COVID-19, xây dựng kịch bản các tình huống cụ thể… nhất là phân công 

nhiệm vụ cụ thể cho từng người thực hiện các phương án/tình huống. Triển khai 

thực hiện nghiêm túc các biểu mẫu đính kèm quy định về trách nhiệm của Chủ 

CSSXKD, người lao động, chủ nhà trọ, gia đình của người lao động, UBND 

xã/phường, UBND thị xã… Chú trọng quán triệt cho công nhân/người lao động 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch; nếu vi phạm thì doanh 



nghiệp/CSSXKD phải tạm dừng hoạt động sản xuất kinh doanh vì không đảm 

bảo điều kiện phòng, chống dịch theo quy định. 

b. Tiếp tục tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 

hàng tuần cho các đối tượng liên quan và báo cáo kết quả cho Phòng Y tế theo 

Công văn số 1106/UBND-TH ngày 09/7/2021 của UBND thị xã về việc tổ chức 

test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 ở các doanh nghiệp, CSSXKD; trong 

đó, yêu cầu tổ chức test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 ít nhất cho 20% 

công nhân/tuần. Chủ động mua test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 theo 

danh sách các sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro xét nghiệm SARS-

CoV-2 đã được cấp số đăng ký, GPNK kèm thông tin hiệu năng và khả năng 

cung ứng và giá bán do đơn vị cung ứng công bố (cập nhật lần 4) tại Công văn 

số 5583/BYT-TB-CT ngày 13/7/2021 của Bộ Y tế (có đính kèm). 

2. Giao Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thị xã 

tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn các doanh nghiệp, CSSXKD 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở các doanh nghiệp, 

CSSXKD theo quy định. Tập trung hướng dẫn, kiểm tra doanh nghiệp, 

CSSXKD thực hiện nghiêm túc Công văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 

của Bộ Y tế về mẫu kế hoạch phòng chống dịch COVID-19 cho CSSXKD và 

mẫu cam kết phòng chống dịch tại khu nhà trọ cho người lao động. 

Tổng hợp các doanh nghiệp đăng ký và trả phí test nhanh kháng nguyên 

SARS-COV-2, tham mưu UBND thị xã tổ chức xét nghiệm test nhanh khoa học, 

ưu tiên cho doanh nghiệp có số lao động từ 30 công nhân trở lên. 

Định kỳ trước 17h00 hàng ngày báo cáo, đề xuất về UBND thị xã (qua 

Văn phòng HĐND và UBND thị xã) để biết chỉ đạo, giải quyết kịp thời. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; 

- Các phòng, ban liên quan thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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