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Số:          /TB-BCĐ         Hoài Nhơn, ngày        tháng 8 năm 2021 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19  

tại Hội nghị trực tuyến, lúc 17h00 ngày 05/8/2021 

 

Ngày 05/8/2021, Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 họp trực 

tuyến về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg 

trên địa bàn thị xã; tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

COVID-19 trong tình hình mới. Chủ trì: Đồng chí Phạm Trương – Trưởng ban, 

thành phần dự họp có các đồng chí Phó Trưởng ban; tại điểm cầu các xã, phường: 

các Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; Sở Chỉ huy phía Bắc, phía Nam; Bí thư, Chủ 

tịch, Trưởng, phó BCĐ các xã, phường và thành phần có liên quan. Sau khi nghe 

lãnh đạo Văn phòng báo cáo, các thành phần dự họp tham gia ý kiến, đồng chí 

Phạm Trương - Chủ tịch UBND thị xã, Trưởng ban BCĐ thị xã phòng, chống dịch 

COVID-19 kết luận như sau: 

1. Yêu cầu Chủ tịch UBND – Trưởng ban BCĐ phòng chống dịch COVID-

19 xã, phường, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã tiếp tục tuyên 

truyền, vận động, hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng Cộng sản Việt Nam - Nguyễn Phú Trọng về công tác phòng, chống đại 

dịch COVID-19 và Thư hưởng ứng của Thị ủy - HĐND – UBND – UBMTTQVN 

thị xã. Phải cố gắng hơn nữa, đoàn kết hơn nữa, quyết liệt hơn nữa trong lãnh đạo, 

chỉ đạo nghiêm túc thực hiện các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống dịch theo chỉ 

đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh; của Thị ủy, UBND thị xã… 

Tiếp tục thực hiện biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 14/CT-UBND 

ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn số 1283/UBND-TH ngày 

31/7/2021 của Chủ tịch UBND thị xã; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 02/8/2021 

của UBND thị xã; các Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng ban 

Ban Chỉ đạo thị xã phòng chống dịch COVID-19 tại các cuộc họp trực tuyến hàng 

ngày… sát đúng với tình hình thực tế tại địa phương. 

2. Chủ tịch UBND – Trưởng ban BCĐ phòng chống dịch COVID-19 xã, 

phường phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên BCĐ phòng chống dịch 

COVID-19 xã, phường và lãnh đạo UBND xã, phường phụ trách từng lĩnh vực, 

từng địa bàn để theo dõi, chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm túc, kiên trì các biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. Tăng cường hơn nữa, mạnh mẽ hơn 

nữa, chỉ đạo quyết liệt hơn nữa thực hiện “Tuần cao điểm phòng, chống COVID-
19” (từ ngày 03/8/2021 – 10/8/2021) trong các lĩnh vực quản lý xã hội trong điều 

kiện giãn cách. 



a) Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả, chất lượng hoạt 

động các chốt kiểm soát dọc QL1A (cũ và mới), chốt tại thôn Gia An Đông, đèo 

Vĩnh Tuy, ga Bồng Sơn, các chốt chính tuyến đường ĐT, ĐH và chốt chính ranh 

giới xã, phường. Kiểm soát nghiêm ngặt 24/24h và thực hiện đúng quy định phòng, 

chống dịch; tuyệt đối không cho người dân từ các tỉnh/vùng dịch và các địa 

phương trong tỉnh đang diễn biến dịch phức tạp (Quy Nhơn, An Nhơn, Phù Cát, 

Tuy Phước…) vào địa bàn thị xã nếu không có việc thật sự cần thiết; trường hợp 

đến/về thị xã lưu trú đều phải khai báo y tế, xét nghiệm SARS-CoV-2 và thực hiện 

cách ly y tế theo đúng quy định vùng thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 

16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Y tế. 

b) Tiếp tục siết chặt công tác kiểm tra, giám sát người dân từ tỉnh/vùng dịch 

về lưu trú trên địa bàn thị xã; tăng cường mạnh mẽ hơn nữa công tác quản lý cách 

ly y tế tại nhà, tại nơi lưu trú theo Công văn số 1218/UBND-TH ngày 23/7/2021 và 

Công văn số 1271/UBND-TH ngày 30/7/2021 của UBND thị xã. Tiếp tục duy trì 

và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực chất của Tổ COVID-19 cộng 

đồng; tăng cường trách nhiệm cụ thể từng cán bộ, công chức, viên chức, đảng viên, 

hội viên, thành viên phụ trách theo dõi, giám sát từng hộ gia đình; hằng ngày kiểm 

tra nhắc nhở, hướng dẫn các trường hợp cách ly y tế tại nhà phải thực hiện khai 

báo y tế và thực hiện nghiêm túc trách nhiệm của người cách ly y tế theo quy định.  

c) Thành lập Tổ công tác – do Công an chính quy làm Tổ trưởng, tăng 

cường tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt 24/24h việc thực hiện các biện pháp giãn 

cách xã hội, như: yêu cầu người dân ở tại nhà “ai ở đâu ở đấy”, chỉ ra ngoài trong 

trường hợp thật sự cần thiết; hạn chế tối đa ra đường sau 21h00 đến 05h00 sáng 

hôm sau; không tụ tập từ 03 người trở lên ở nơi công cộng; thực hiện “5K”; tạm 

dừng hoạt động tất cả các cơ sở kinh doanh ăn uống (nhà hàng, quán ăn, cà phê, 

giải khát …) trên tuyến Quốc lộ 1A (cũ và mới), các quán còn lại chỉ được phép 

bán mang đi, không được bán ăn uống tại chỗ; các chợ dân sinh không được bán 

ăn, uống. Cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, phân xưởng, nhà máy sản xuất phải 

đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định… Xử lý nghiêm khắc hơn nữa các 

hành vi vi phạm biện pháp phòng chống dịch theo quy định pháp luật. 

d) Tăng cường kiểm soát nghiêm ngặt đối với đối tượng có nguy cơ cao 

như: tiểu thương tại các chợ, lái xe đường dài, thợ hồ, shipper, tiếp thị, tiệm tạp 

hóa; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong và ngoài cụm công nghiệp; 

Cảng cá, bến cá; tuần tra kiểm soát dọc tuyến Quốc lộ 1A, kinh doanh ăn uống, 

cửa hàng xăng dầu, trạm dừng nghỉ; công dân từ các địa phương khác đến/về địa 

bàn thị xã... Yêu cầu kiểm soát 24/24h, thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng 

chống dịch theo quy định. Chủ động xử lý khi có thông tin liên quan dấu hiệu bất 

thường qua khai báo y tế bằng Qrcode liên quan người dân từng xã, phường. 

4. Giao đồng chí Trần Hữu Thảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã: 

a) Chỉ đạo UBND các xã, phường khẩn trương khảo sát, chọn vị trí phù hợp 

để thay thế các điểm test nhanh, điểm cách ly y tế tự nguyện tại các trường; phun 

hóa chất tiêu độc khử trùng và bàn giao các trường cho Phòng Giáo dục và Đào tạo 



chuẩn bị đảm bảo các điều kiện khai giảng năm học mới 2021- 2022 theo kế hoạch 

của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

b) Chỉ đạo UBND các xã, phường phải kịp thời báo cáo Trung tâm Y tế tất 

cả các trường hợp đến/về địa phương từ các tỉnh/vùng dịch và từ vùng dịch trên địa 

bàn tỉnh (Quy Nhơn, An Nhơn, Phù Cát, Hoài Ân, Tuy Phước…) để kiểm tra, xác 

định yếu tố dịch tễ và yêu cầu thực hiện biện pháp cách ly phù hợp theo chỉ định 

của ngành Y tế. Ngay trong đêm ngày 05/8/2021 chỉ đạo ngành Y tế và UBND 

phường Hoài Đức kiểm tra, xác định yếu tố dịch tễ và thực hiện ngay biện pháp 

cách ly y tế đối với 06 người từ thị xã An Nhơn về lưu trú tại phường Hoài Đức để 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả, phù hợp. 

c) Chỉ đạo rà soát, kiểm tra việc cấp bảng nhận diện xe ưu tiên của Ban chỉ 

đạo phòng chống dịch COVID-19; xử lý thu hồi ngay bảng nhận diện xe ưu tiên 

đối với các trường hợp không thật sự cần thiết; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng 

lợi dụng bảng nhận diện xe ưu tiên trái quy định, ngoài mục đích phục vụ công tác 

phòng, chống dịch COVID-19. 

d) Chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt 

nghiệp THPT đợt 2 theo Kế hoạch được duyệt, đảm bảo an toàn, đúng hướng dẫn 

của Sở Giáo dục và Đào tạo và quy định pháp luật; lưu ý giữ khoảng cách (kể cả 

phụ huynh đưa đón thí sinh), giữ an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm và các 

điều kiện phòng chống dịch. Khẩn trương chỉ đạo ngành Y tế thực hiện ngay các 

biện pháp điều tra dịch tễ theo quy định đối với 03 thí sinh thường trú tại thị xã 

Đức Phổ, Quảng Ngãi (kể cả người nhà của thí sinh) tham gia Kỳ thị tốt nghiệp 

THPT đợt 2 tại thị xã Hoài Nhơn đúng quy định phòng chống dịch. 

đ) Chỉ đạo ngành Y tế bố trí phòng cách ly y tế tạm thời tại chốt kiểm soát 

phía Bắc thị xã (thôn Gia An Đông, Hoài Châu Bắc); chủ động thực hiện phương 

án khi test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 có phát hiện ca dương tính, thì khẩn 

trương thực hiện cách ly tạm thời, bố trí phương tiện đưa ca bệnh đến Trung tâm Y 

tế (thời gian không quá 30 phút); thay thế nhân viên tiếp xúc với ca bệnh; khoanh 

vùng, khử khuẩn, tiêu độc khử trùng; truy vết điều tra dịch tễ và xử lý ca bệnh theo 

quy định của ngành Y tế; tuyệt đối không để lây lan dịch bệnh cho lực lượng trực 

chốt và cộng đồng. 

7. Yêu cầu các Sở chỉ huy, thành viên BCĐ thị xã theo chức năng, nhiệm vụ 

của ngành mình và theo địa bàn được phân công phụ trách tăng cường kiểm tra, 

đôn đốc, hướng dẫn UBND các xã, phường tổ chức thực hiện nghiêm túc các biện 

pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới theo Chỉ thị số 

14/CT-UBND ngày 30/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; Công văn số 

1283/UBND-TH ngày 31/7/2021 của Chủ tịch UBND thị xã; Kế hoạch số 72/KH-

UBND ngày 02/8/2021 của UBND thị xã… Trong đó, lưu ý chỉ đạo các xã, 

phường thực hiện nghiêm các nội dung sau: Tổ chức tuyên truyền phổ biến đến 

người dân dọc tuyến Quốc lộ 1A (cũ và mới) tuyệt đối không được bán ăn uống; 

việc chấp hành chốt chặn kiểm soát y tế, nhất là người từ vùng dịch trong tỉnh, lái 

xe đường dài đậu đỗ không đúng quy định; giám sát thực hiện cách ly y tế tại nhà 

đúng quy định; kiểm tra, rà soát, phát hiện xử lý hành vi vi phạm thực hiện giãn 



cách xã hội, chủ yếu là không mang khẩu trang, không giữ khoảng cách, tụ tập 

đông người, ra đường không có lý do chính đáng, không có việc thiết yếu. Nghiêm 

cấm lực lượng tiếp thị hoạt động, kiểm tra nghiêm ngặt quy định đối với nhóm thợ 

xây dựng trên địa bàn; việc tổ chức thực hiện các biện pháp đối với các chợ truyền 

thống, yêu cầu người đi chợ không thuộc xã, phường có chợ phải có test nhanh và 

thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch; nghiêm cấm các dịch vụ 

chưa thật sự thiết yếu (làm đẹp, hớt tóc…); quản lý, công khai, kết nối quản lý lực 

lượng shipper hoạt động đúng lộ trình đăng ký. Tiếp tục nhập dữ liệu phần mềm 

danh sách đăng ký tiêm phòng vắc xin COVID-19 qua “Sổ sức khỏe điện tử” theo 

quy định của Bộ Y tế để tổ chức tiêm phòng vắc xin COVID-19 theo quy định… 

Yêu cầu các thành viên BCĐ thị xã, các xã, phường về phòng, chống dịch 

COVID-19; Thủ trưởng các ngành có liên quan trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT. Thị ủy; TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- UV BTVTU, Thị uỷ viên; 

- Các hội, đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: BCĐ. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

    CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Phạm Trương 
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