
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:        /UBND-VX 

 

Hoài Nhơn, ngày     tháng     năm 2021 

V/v hưởng ứng phong trào “Tỉnh 

Bình Định đoàn kết, quyết tâm 

chiến thắng đại dịch Covid-19”; 

tiếp tục nâng cao hiệu quả phong 

trào Toàn dân tham gia “bảo vệ 

vùng xanh, thắng nhanh Covid-19”  

 

 
 

Kính gửi:  

  - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường. 
 

 

Thực hiện Công văn số 132-CV/TU ngày 26/08/2021 của Thị ủy Hoài 

Nhơn về việc hưởng ứng phong trào “Tỉnh Bình Định đoàn kết, quyết tâm chiến 

thắng đại dịch Covid-19”. 

Nhằm thiết thực hưởng ứng phong trào “Tỉnh Bình Định đoàn kết, quyết 

tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tỉnh ủy – HĐND – UBND – 

UBMTTQVN tỉnh phát động; tiếp tục phát huy, nâng cao hiệu quả phong trào 

Toàn dân tham gia “bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh Covid-19” trên địa bàn thị 

xã, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã, Chủ tịch UBND 

các xã, phường:  

Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả 

các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và của thị xã về phòng chống dịch Covid-

19. Tăng cường các hình thức thông tin, tuyên truyền đến cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và Nhân dân nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ 

năng phòng, chống dịch tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội quyết tâm phòng 

chống dịch. 

Các phòng, ban chuyên môn của thị xã bám sát tình hình thực tiễn, phối hợp 

với các địa phương có các giải pháp cụ thể, đồng bộ, linh hoạt, kịp thời trong 

phòng, chống dịch. Chú trọng công tác phòng, chống dịch đồng thời với tổ chức 

triển khai hiệu quả các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, tập trung rà soát, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đạt các chỉ tiêu Thị ủy, 

HĐND thị xã giao năm 2021. Quán triệt đến cán bộ, công chức, viên chức, người 

lao động thường trú tại huyện Hoài Ân đến/về thị xã Hoài Nhơn công tác và 

ngược lại tuyệt đối thực hiện nghiêm ngặt công tác phòng chống dịch đúng qui 

định các kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 thị xã. 

2. Phòng Y tế: Theo dõi, hướng dẫn công tác chuyên môn phòng, chống 

dịch cho các Tổ Tự quản phòng chống Covid-19 cộng đồng phù hợp với tình 

hình, yêu cầu phòng chống dịch bệnh. Phối hợp Phòng Văn hóa và Thông tin 

theo dõi, báo cáo kết quả hưởng ứng phong trào “Tỉnh Bình Định đoàn kết, 
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quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, phong trào Toàn dân tham gia “bảo 

vệ vùng xanh, thắng nhanh Covid-19” trên địa bàn thị xã. 

3. Phòng Kinh tế: Tiếp tục hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các công ty, 

doanh nghiệp, xí nghiệp, nhà phân phối, cửa hàng bán lẻ xăng dầu, các cơ sở sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn của thị xã tổ chức thực hiện hiệu quả các mô hình 

tự quản phòng, chống dịch bệnh “Doanh nghiệp không Covid-19”, “Xưởng sản 

xuất không Covid-19”, “Cơ sở kinh doanh không Covid-19”. Theo dõi, quản lý, 

kiểm tra nghiêm ngặt hoạt động tại các bến cá, chợ cá theo đúng qui định phòng 

chống dịch Covid-19. 

4. Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội: Tham mưu tổ chức triển 

khai thực hiện kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, hỗ trợ gia đình có người nhiễm Covid-

19 có hoàn cảnh khó khăn, các đối tượng yếu thế, bị tác động mạnh bởi dịch 

Covid-19.    

5. Phòng Quản lý đô thị: Tăng cường kiểm tra các bến xe, nhà xe, doanh 

nghiệp vận tải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19; 

tiếp tục hướng dẫn tổ chức hiệu quả mô hình “Bến xe không Covid-19”, “Nhà 

xe không Covid-19”.  

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trường 

học trên địa bàn thị xã thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid -19 

tại từng đơn vị; xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh trong ngày tựu 

trường, tổ chức năm học mới và triển khai thực hiện tốt các mô hình “Trường 

học không Covid-19”. 

7. Phòng Nội vụ: Theo dõi, vận động, kiểm tra công tác phòng, chống 

dịch bệnh tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, các chức sắc, tín đồ tôn giáo; 

khuyến khích xây dựng các mô hình cơ sở tôn giáo không Covid-19. Phối hợp 

với Phòng Văn hóa và Thông tin tham mưu khen thưởng kịp thời các tập thể, cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện phong trào. 

8. Tổ Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, Trung tâm Văn hóa – 

Thông tin – Thể thao, Phòng Văn hóa và Thông tin: Tập trung công tác tuyên 

truyền khách quan, chính xác, kịp thời về tình hình dịch bệnh. Đài Truyền thanh 

thị xã duy trì, nâng cao chất lượng tin, bài, phóng sự phát sóng ít nhất 3 lần/ 

ngày; đài truyền thanh xã, phường tiếp sóng chương trình truyền thanh thị xã và 

thu phát chương trình xã, phường ít nhất 4 lần/ ngày; nội dung cập nhật, chính 

xác, ngắn gọn, dễ hiểu. Phát hiện giới thiệu, biểu dương nhân điển hình, tấm 

gương tiêu biểu với tinh thần “nhân cái đẹp, dẹp cái xấu, lấy tích cực đẩy lùi 

tiêu cực” trong phòng, chống dịch. 

Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp với Phòng Y tế, các cơ quan, đơn 

vị, địa phương thường xuyên cập nhật, theo dõi tình hình triển khai phong trào 

trên địa bàn thị xã, báo cáo UBND thị xã biết, chỉ đạo. Phối hợp với Phòng Nội 

vụ thị xã và các địa phương, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân tiêu 

biểu, xuất sắc. 
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9. Đề nghị UBMTTQVN tỉnh, các hội, đoàn thể chính trị - xã hội: 

Phối hợp tuyên truyền, vận động thuyết phục Nhân dân tham gia xây dựng, 

giữ vững “Gia đình an toàn; khu phố, thôn, xóm an toàn; xã, phường an toàn; 

thị xã an toàn; tỉnh an toàn”. Tiếp tục củng cố, phát huy vai trò của các Tổ Tự 

quản phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cộng đồng, các nhóm nòng cốt trong 

công tác tuyên truyền, vận động, giám sát và thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 

dịch. Kêu gọi, vận động nhân lực, kinh phí, trang thiết bị y tế, nhu yếu phẩm... 

phục vụ, hỗ trợ cho công tác phòng, chống dịch; phối hợp rà soát, nắm tình hình 

Nhân dân, nhất là gia đình có người nhiễm Covid-19 có hoàn cảnh khó khăn, 

các đối tượng yếu thế, bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19, để hỗ trợ, giúp đỡ 

kịp thời, không để bất cứ người dân nào có hoàn cảnh khó khăn mà không được 

giúp đỡ, với mục tiêu “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

Phối hợp tổ chức giám sát việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người 

lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa 

bàn thị xã. Tổ chức nhân rộng các mô hình "Chuyến xe nghĩa tình", "Chuyến xe 

0 đồng", "Gian hàng 0 đồng", "ATM gạo", "Bữa cơm nghĩa tình",…. do Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội, Hội Chữ thập 

đỏ và các tổ chức thành viên triển khai thực hiện.    

10. Các công ty, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, các thành phần kinh tế phát 

huy tinh thần yêu nước, cùng đồng lòng, đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, 

thách thức; thi đua phòng, chống dịch, duy trì và ổn định sản xuất kinh doanh, chăm 

lo việc làm, thu nhập và đời sống cho người lao động. 

11. UBND các xã, phường: 

Quán triệt tinh thần lấy xã, phường là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, 

là trung tâm phục vụ, là chủ thể phòng chống dịch. Sự tham gia, chấp hành, tuân 

thủ quy định của người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, 

chống dịch; xem đây là trách nhiệm, là nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi người dân 

để bảo vệ sức khỏe cho chính mình, gia đình mình và cộng đồng. Xác định chiến 

thắng dịch bệnh là chiến thắng của Nhân dân. 

Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn, vận động gia đình ký cam kết thực hiện 

công tác phòng, chống dịch bệnh; vận động, nâng cao hiệu quả cài đặt ứng dụng 

Bluezone; báo cáo kết quả thực hiện hàng ngày về Phòng Văn hóa và Thông tin 

thị xã tổng hợp. Tính đến ngày 30/8/2021, 10/17 xã phường (Hoài Thanh, Hoài 

Châu, Hoài Tân, Hoài Đức, Hoài Hải, Hoài Phú, Hoài Mỹ, Hoài Sơn, Hoài 

Xuân, Hoài Châu Bắc) đã triển khai đến 25.698 hộ gia đình ký cam kết thực hiện. 

Củng cố, kiện toàn mỗi thôn, khu phố 01 Tổ Tự quản phòng, chống 

Covid-19 cộng đồng. Thường xuyên theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm quá 

trình triển khai các phương án tự quản đã thực hiện để điều chỉnh, bổ sung cho 

phù hợp. Ngoài các chốt trọng yếu dọc tuyến đường Quốc lộ 1A (cũ, mới), các 

chốt trên các tuyến đường ĐT, ĐH, các chốt chính ranh giới xã, phường; các xã, 

phường quyết định phương thức, số lượng các chốt thuộc địa bàn xóm, thôn, tổ 

dân phố, khu phố tùy điều kiện địa hình, hiệu quả thực hiện. 
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Theo dõi, quản lý nghiêm ngặt những người từ vùng dịch trong và ngoài 

tỉnh về địa phương, đang cách ly tại nhà, tại nơi công cộng; kiểm soát các chợ, 

bến cá, các dịch vụ ăn uống, các đối tượng có nguy cơ cao (người từ vùng dịch 

về, lái xe đường dài, ngư dân, thợ hồ, shipper, tiểu thương…); tuần tra, kiểm 

soát nghiêm ngặt 24/24h việc thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo chỉ 

đạo của tỉnh, thị xã. 

Giao Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND xã, phường tổ chức 

thực hiện đảm bảo an toàn tuyệt đối và chịu trách nhiệm toàn diện công tác phòng 

chống dịch tại cơ quan, đơn vị và trên địa bàn xã, phường quản lý. Trong quá 

trình hưởng ứng phong trào “Tỉnh Bình Định đoàn kết, quyết tâm chiến thắng đại 

dịch Covid-19”, thực hiện phong trào toàn dân tham gia “bảo vệ vùng xanh, thắng 

nhanh Covid-19”, nếu có vướng mắc phát sinh báo cáo về UBND thị xã (qua 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Phòng Y tế) để kịp thời theo dõi, chỉ đạo.  

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường 

nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở TT và TT tỉnh; 

- Sở VH và TT tỉnh; 

- TT. Thị ủy (b/c) ; 

- TT. HĐND thị xã (b/c) ; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã (ph/hợp); 

  - Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Hữu Thảo 
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