
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 thực hiện giãn cách xã 

hội theo tinh thần Chỉ thị số 

15/CT-TTg trên địa bàn thị xã 

 

 
Kính gửi: 

- UBND các xã, phường; 

- Ban Chỉ đạo thị xã về phòng chống dịch COVID-19. 

 

Thực hiện Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 17/7/2021 của Chủ tịch 

UBND tỉnh Bình Định 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 có ý kiến như sau: 

1. Kể từ 0h00 ngày 18/7/2021, phường Bồng Sơn 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 tại Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh, phường Hoài Hương chuyển trạng thái thực hiện giãn cách 

xã hội theo mức độ “nguy cơ rất cao” tại Công văn số 1068/UBND-TH ngày 

05/7/2021 của Chủ tịch UBND thị xã sang thực hiện giãn cách xã hội theo tinh 

thần Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Toàn bộ 

các xã, phường trên địa bàn 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.  

Tuy nhiên, hiện nay Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 969/TTg-

KGVX ngày 17/7/2021 áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi 19 tỉnh, 

thành phía Nam; tại Khánh Hòa, Phú Yên, Đà Nẵng, Quảng Ngãi dịch COVID-

19 tiếp tục diễn biến phức tạp. Vì vậy trong thời gian tới, người dân Hoài Nhơn 

từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch về Hoài Nhơn lưu trú còn nhiều; 

tuyến Quốc lộ 1A, các tài xế xe tải đi qua nhiều tỉnh/thành có dịch đến địa bàn 

Hoài Nhơn… Đây là những nguồn lây dịch bệnh có nguy cơ rất cao sẽ tạo thành 

ổ dịch mới trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn, nếu như cán bộ, nhân dân còn chủ 

quan, lơ là, mất cảnh giác, xem thường dịch bệnh. Căn cứ tình hình thực tế, diễn 

biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, vì mục tiêu bảo vệ, chăm sóc sức khỏe 

nhân dân là trên hết và trước hết, Chủ tịch UBND thị xã quyết định thực hiện 

các giải pháp phòng chống dịch ở mức cao hơn so với nội dung thực hiện Chỉ thị 

số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và yêu cầu Chủ tịch UBND xã, 

phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã khẩn trương thực 

hiện nghiêm túc các nội dung sau: 

a) Dọn dỡ các chốt chặn khu vực vùng lõi có F0 tại phường Bồng Sơn, 

Hoài Hương. Tạm thời giữ nguyên trạng và nâng cao chất lượng hoạt động các 

chốt dọc QL1A và các chốt kiểm soát chính tại vị trí giáp ranh giữa 02 xã, 
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phường để kiểm soát nghiêm ngặt, tiếp nhận, khai báo y tế và thực hiện đúng 

quy định phòng, chống dịch, nhất là đối với người từ TP Hồ Chí Minh và các 

tỉnh/vùng dịch đến/về địa phương lưu trú. Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả các chốt kiểm soát; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người làm 

nhiệm vụ; phối hợp, thoả thuận với các xã, phường giáp ranh chọn chốt chính, 

phân công và bố trí lực lượng tại các chốt chính đảm bảo khoa học, tiết kiệm 

nhân lực, kiểm soát chặt chẽ 24/24h. 

b) Thực hiện nghiêm thông điệp “5K” (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng 

cách, không tập trung, khai báo y tế) và các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định. 

c) Tạm dừng các hoạt động hội nghị, họp, các sự kiện tập trung trên 10 

người trong 01 phòng (yêu cầu bố trí khoảng cách chỗ ngồi giữa các đại biểu tối 

thiểu 02m và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo quy định); tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin để trao đổi làm việc, họp trực tuyến. 

Không tụ tập quá 02 người ngoài phạm vi công sở và trường học, bệnh viện; giữ 

khoảng cách tối thiểu 02m giữa người với người tại các địa điểm công cộng.  

d) Tiếp tục giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết 

quả. Giảm số người làm việc tại các cơ quan, công sở; tăng cường làm việc trực 

tuyến. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nâng cao ý thức 

trách nhiệm, làm việc đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao hơn; thường xuyên giữ 

liên lạc để xử lý công việc kịp thời và có mặt triển khai nhiệm vụ khi được yêu 

cầu. Tuyệt đối phải thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch theo 

quy định. 

đ) Tạm dừng tất cả các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí tại các 

địa điểm công cộng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự.  

e) Tạm dừng hoạt động tất cả các cơ sở dịch vụ ăn, uống (nhà hàng, quán 

ăn, cà phê, giải khát …). 

g) Tạm dừng hoạt động các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn, cụ thể: 

khu vui chơi, giải trí, massage, karaoke (kể cả karaoke di động), quán bar, quán 

games, Internet, phòng tập thể thao (gym, yoga…), cơ sở làm đẹp, hồ bơi, tắm 

biển, sân bóng đá, các điểm tham quan du lịch, khu di tích, thư viện …  

h) Tạm dừng hoạt động các phòng khám, dịch vụ y tế tư nhân trên địa bàn 

thị xã. Yêu cầu các nhà thuốc, quầy thuốc y tế tư nhân báo cáo kịp thời khi có 

người dân đến mua thuốc để trị bệnh có triệu chứng như: ngứa, đau cổ họng; 

khô họng; ho khan, sốt, khó thở, mất vị giác hoặc khứu giác… cho UBND xã, 

phường để 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. 

i) Các siêu thị, cửa hàng tiện ích… tăng cường thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch, đặc biệt là việc quét mã QR-Code, đo thân nhiệt, đeo khẩu 

trang, sát khuẩn tay nhanh và giữ khoảng cách tối thiểu giữa người với người 

theo quy định. 
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k) Tiếp tục theo dõi, tăng cường giám sát đối với người cách ly y tế tại 

nhà, tại nơi lưu trú. Rà soát, củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động 

thực chất của Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng; hằng ngày kiểm tra gia 

đình có người thân ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch theo danh sách xã, 

phường đã lập để kịp thời phát hiện người từ vùng dịch về, hướng dẫn thực hiện 

khai báo y tế và thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy định. Phân công 

trách nhiệm cụ thể từng đảng viên, hội viên, thành viên phụ trách theo dõi, giám 

sát từng hộ gia đình; chủ động liên hệ và giữ liên lạc với các gia đình có người 

thân đang ở TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch để nắm bắt thông tin, số 

lượng và thời gian công dân về địa phương lưu trú nhằm chủ động kiểm soát 

chặt chẽ, nghiêm ngặt và quản lý, xử lý theo quy định. 

l) Tiếp tục ra quân giải toả ngay các chợ tự phát lấn chiếm vỉa hè, lòng 

đường nguy cơ lây lan dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo Ban Quản lý các chợ 

truyền thống thành lập các tổ kiểm tra, kiểm soát việc chấp hành các biện pháp 

phòng, chống dịch trong suốt thời gian hoạt động, tuyệt đối không cho bán hàng 

ăn, uống tại chợ; thực hiện phun hoá chất khử khuẩn ít nhất 02 lần/tuần và chịu 

trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra ổ dịch do không thực hiện nghiêm 

ngặt các quy định phòng, chống dịch. 

m) Các cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp: Thực hiện Công văn 

số 4352/BYT-MT ngày 28/5/2021 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn cách ly, xét 

nghiệm trong các khu công nghiệp, nhà máy, xí nghiệp: Xét nghiệm test nhanh 

kháng nguyên SARS-COV-2 hằng tuần cho các đối tượng nguy cơ theo yêu cầu 

của Bộ Y tế (toàn bộ người lao động tham gia cung cấp các dịch vụ cho cơ sở 

sản xuất kinh doanh; xét nghiệm ngẫu nhiên cho ít nhất 20% người lao động tại 

cơ sở sản xuất kinh doanh). Chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực 

hiện đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại nơi làm việc; chủ động xây 

dựng phương án và thực hiện mô hình “3 tại chỗ” (ăn tại chỗ, ở tại chỗ, sản xuất 

tại chỗ) để vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì sản xuất; phương án xử lý khi có 

ca nhiễm COVID-19 tại daonh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. 

n) Tất cả lái xe, phụ xe, người giao, nhận hàng… của các xe chở khách, 

xe vận chuyển hàng hóa từ địa phương khác, nếu vào địa bàn thị xã Hoài Nhơn 

giao, nhận hàng, trả khách đều phải khai báo y tế và có giấy chứng nhận xét 

nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trong vòng 3 ngày kể từ ngày có kết quả xét 

nghiệm).  

o) Yêu cầu Chủ cửa hàng xăng dầu trên địa bàn thị xã tuyệt đối không cho 

xe ô tô lưu trú tại cửa hàng; thực hiện đầy đủ, đúng quy định phòng chống dịch 

tại cửa hàng và phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Giao UBND xã, phường 

hướng dẫn chủ cửa hàng xăng dầu phải có bản cam kết và theo dõi, quản lý thực 

hiện. Trường hợp nào vi phạm thì yêu cầu dừng ngay hoạt động cửa hàng xăng 

dầu theo quy định pháp luật. 

2. Yêu cầu Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục quán triệt, 

nâng cao tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không thoả mãn với kết 
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quả đã đạt được bước đầu, không tự kiêu, tự mãn, mất cảnh giác trong công tác 

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

Tổ chức triển khai việc điều chỉnh, thiết lập các biện pháp phòng, chống 

dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 

tương ứng với mức độ nguy cơ cao ở địa phương mình. Căn cứ tình hình thực tế 

và các thông tin, dự báo liên quan để quyết định các biện pháp bổ sung hoặc ở 

mức cao hơn, mạnh mẽ hơn nữa nhằm kiểm soát dịch bệnh và thực hiện “mục 

tiêu kép” (vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội). Thường xuyên 

kiểm tra, xử phạt kịp thời, nghiêm minh các đối tượng vi phạm quy định phòng 

chống dịch.  

3. Giao Phòng Văn hoá và Thông tin, Trung tâm Văn hoá – Thông tin – 

Thể thao tiếp tục hướng dẫn, chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả 

hơn, nhanh hơn với nhiều hình thức thiết thực, nhằm nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, coi đây 

là nhiệm vụ cấp bách, hàng đầu. Có biện pháp phù hợp thực hiện có hiệu quả 

việc ứng dụng công nghệ trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19, trong đó 

nâng cao tỷ lệ người dân cài đặt ứng dụng Bluezone, tăng cường thực hiện quét 

mã QR-Code bắt buộc tại tất cả các chốt kiểm tra y tế, các cơ sở y tế, các cơ 

quan, công sở, nhà máy, xí nghiệp… 

4. 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; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp 

hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; 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 chỉ đạo 

của Trung ương, tỉnh và thị xã; các văn bản và ý kiến kết luận của Chủ tịch 

UBND thị xã - Trưởng ban BCĐ thị xã về phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội 

nghị trực tuyến hàng ngày... Nếu nơi 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 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; 

- TT. 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; 

- Các doanh nghiệp, CS sản xuất kinh doanh; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Trương 
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