
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 9 năm 2021 
  

V/v khẩn trương tổ chức xét 

nghiệm SARS-CoV-2 các đối 

tượng có nguy cơ cao và nguy 

cơ rất cao trên địa bàn thị xã 

 

 

Kính gửi:  

- UBND - BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 các xã, phường; 

- Thủ trưởng các ban, ngành liên quan; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã. 

 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã diễn biến hết 

sức phức tạp, nhất là khi phát sinh 02 ca F0 của vợ chồng ông N.H.V, bà V.T.H 

(thường trú khu phố Tân Thành 1, phường Tam Quan Bắc) và ca nghi nhiễm 

L.M (thường trú khu phố 4, phường Tam Quan) có lịch trình di biến động rất 

phức tạp, tiếp xúc với nhiều người, nguy cơ rất cao lây lan mầm bệnh ra cộng 

đồng trên địa bàn thị xã.  

Để chủ động tầm soát, xét nghiệm, sàng lọc có trọng tâm, trọng điểm đề 

phòng nguồn bệnh có thể tồn tại, ngấm sâu, rộng trên địa bàn thị xã, theo 

phương châm “thần tốc”: truy vết thần tốc, lấy mẫu thần tốc, cách ly thần tốc, 

dập dịch thần tốc. Chủ tịch UBND – Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống 

dịch COVID-19 thị xã yêu cầu: 

1. Chủ tịch UBND – Trưởng ban Ban Chỉ đạo xã, phường: 

- Chủ động phối hợp với ngành Y tế tổ chức khoanh vùng, điều tra truy 

vết, rà soát ở từng thôn/khu phố; chỉ đạo Trạm Y tế (kể cả huy động nhân viên y 

tế khác trên địa bàn) tổ chức xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 cho các đối 

tượng có nguy cơ cao, nguy cơ rất cao (theo mục 4 Công văn số 1534/UBND-TH 
ngày 04/9/2021 của Chủ tịch UBND thị xã về việc thực hiện các biện pháp cấp 

bách phòng, chống dịch sau khi phát sinh ca F0 tại phường Tam Quan Bắc và 
ca nghi nhiễm tại phường Tam Quan); tuyệt đối không để sót, để lọt đối tượng 

trên địa bàn mình quản lý. Thời gian tổ chức test nhanh sàng lọc bắt đầu từ ngày 

05/9/2021, phấn đấu hoàn thành trước ngày 09/9/2021.  

- Chỉ đạo các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch xã, phường, Tổ 

COVID cộng đồng, đảng viên phụ trách hộ gia đình … đến từng nhà, rà tửng 

người, yêu cầu người dân có đi qua vùng dịch phường Tam Quan Bắc, Tam 

Quan và các vùng dịch khác trong vòng 14 ngày qua, đến ngay Trạm Y tế để 

khai báo y tế và tự nguyện test nhanh để kịp thời tầm soát, sàng lọc và thực hiện 

công tác phòng chống dịch theo quy định. 



2. Giao Phòng Y tế đảm bảo số lượng bộ kít test nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2, cung cấp đầy đủ cho các xã/phường (các xã, phường đảm bảo các 

vật tự, thiết bị khác) để thực hiện xét nghiệm test nhanh SARS-CoV-2 cho các 

đối tượng có nguy cơ cao và nguy cơ rất cao ở các xã, phường và thanh, quyết 

toán kinh phí đúng quy định pháp luật. 

Phối hợp với Trung tâm Y tế hướng dẫn, đôn đốc các Trạm Y tế khẩn 

trương triển khai thực hiện nội dung trên; tổng hợp kết quả test nhanh, đánh giá 

mức độ nguy cơ, báo cáo đề xuất UBND - BCĐ thị xã xem xét, chỉ đạo các biện 

pháp phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Thành viên BCĐ 

phòng chống dịch COVID-19 thị xã thực hiện nghiêm túc, triệt để, hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- UBND – BCĐ phòng chống dịch COVID-19 tỉnh; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- Thành viên BCĐ phòng, chống dịch thị xã; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Trương 
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