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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 tạm thời thực hiện giãn cách 

xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ tại các thôn, 

khu phố thuộc các xã, phường giáp 

ranh với phường Tam Quan Bắc, 

Tam Quan, Tam Quan Nam 

 

 

Kính gửi:  

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

Hoài Châu, Hoài Châu Bắc, Hoài Phú, Hoài Hảo, Hoài Thanh, Hoài 

Thanh Tây, Bồng Sơn; 

- 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 phường Tam Quan 

Bắc, Tam Quan, Tam Quan Nam diễn biến hết sức phức tạp, số ca nhiễm có xu 

hướng gia tăng do lịch trình di biến động của các ca bệnh rất phức tạp, tiếp xúc 

với nhiều người, nguy cơ rất cao lây lan mầm bệnh ra cộng đồng, ảnh hưởng 

nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của người dân.  

Để chủ động khoanh vùng, tầm soát, sàng lọc có trọng tâm, trọng điểm đề 

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

UBND – Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã yêu cầu: 

1. Kể từ 12 giờ 00 ngày 05/9/2021, tạm thời áp dụng các biện pháp giãn 

cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ để phòng, chống dịch COVID-19 tại các thôn, khu phố thuộc 

các xã, phường giáp ranh với phường Tam Quan Bắc, Tam Quan và Tam Quan 

Nam cho đến khi có thông báo mới, gồm: thôn Chương Hòa, Gia An Đông (xã 

Hoài Châu Bắc), thôn An Quý Nam, Hội An (xã Hoài Châu), thôn Cự Tài 1 (xã 

Hoài Phú), khu phố Tấn Thanh 2, Phụng Du 2 (phường Hoài Hảo), khu phố 

Bình Phú (phường Hoài Thanh Tây), khu phố Trường An 1, Lâm Trúc 1 

(phường Hoài Thanh). 

Chủ tịch UBND – Trưởng ban Ban Chỉ đạo các xã, phường: Hoài Châu, 

Hoài Châu Bắc, Hoài Phú, Hoài Hảo, Hoài Thanh, Hoài Thanh Tây khẩn trương 

rà soát, tổ chức khoanh vùng, phong tỏa các thôn, khu phố nêu trên; thực hiện 

các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, chỉ đạo thực hiện các giải pháp đối với mức “Nguy cơ rất cao” 

theo quy định tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Yêu cầu tất cả người dân 

“ai ở đâu ở đấy”, nghiêm túc thực hiện “”5K và tuân thủ chấp hành các biện 
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pháp phòng chống dịch theo quy định. Quan tâm theo dõi, tổ chức đảm bảo 

lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu phục vụ đời sống của người dân 

trong vùng phong tỏa, nhất là các đối tượng khó khăn, người già, người neo đơn. 

2. UBND – Ban Chỉ đạo các các xã, phường trên địa bàn thị xã quyết liệt 

thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19, gắn với Phong trào toàn 

dân tham gia “bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh COVID-19”; đồng thời tăng 

cường mạnh mẽ hơn nữa, chủ động, sẵn sàng thực hiện các giải pháp bắt buộc 

tương ứng đối với “nguy cơ rất cao” theo Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG 

ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch bệnh COVID-

19 về việc ban hành Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp 

hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19 

3. Đề nghị Tổ công tác đặc biệt của Ban Thường vụ Thị ủy, các Sở chỉ 

huy, các thành viên Ban Chỉ đạo thị xã bám sát địa bàn được phân công phụ 

trách; tiếp tục kiểm tra, giám sát, phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các xã, phường 

thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định giãn cách xã hội, các biện pháp 

phòng, chống dịch COVID-19. 

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 

 

 


		2021-09-05T11:05:35+0700


		2021-09-05T11:24:26+0700


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-09-05T11:33:35+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-09-05T11:33:39+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng UBND tỉnh Bình Định - Phone: 0256. 3822294; 08056011 - Fax: 0256. 3822057 - Email: vpubbinhdinh@vpub.binhdinh.gov.vn
	2021-09-05T11:34:03+0700
	UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
	Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn<ubndhuyenhoainhon@hoainhon.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




