
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 thần tốc xử lý triệt để 

các khu vực có nguy cơ rất cao 

tại phường Bồng Sơn 

 

 

Kính gửi:  

- Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phía Bắc, phía Nam; 

- Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy 

phòng chống dịch COVID-19 các xã, phường; 

- Thủ trưởng các ban, ngành liên quan; 

- Thành viên Trung tâm Chỉ huy 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, đã phát sinh các ca F0 ở phường Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam 

Quan Nam. Đến nay, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (thuộc Sở Y tế tỉnh Bình 

Định) thông báo kết quả xét nghiệm PCR đối với bà N.T.H.H, thường trú tại: 

Khu phố 2, phường Bồng Sơn dương tính với SARS-CoV-2. 

Để khẩn trương, chủ động ngăn chặn không để phát sinh thành ổ dịch, 

Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương trên 

địa bàn thị xã tổ chức thực hiện ngay các biện pháp cấp bách phòng chống dịch 

COVID-19 như sau: 

1. Giao Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng 

chống dịch COVID-19 phường Bồng Sơn: 

- Bằng các biện pháp phù hợp, thông báo công khai cho Nhân dân trong 

phường biết hiện tại có ca dương tính với SARS-CoV-2 trên địa bàn phường và 

yêu cầu người dân không ra khỏi nhà khi không có việc thật sự cần thiết và tuân 

thủ chấp hành các biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan phong tỏa ngay khu phố 2 theo 

hướng “3 lớp”, cụ thể: “lớp 1”: khoanh gọn, siết chặt vùng lõi có ca dương tính 

với SARS-CoV-2 trong phạm vi bán kính 200m – 300m (tùy theo địa hình thực 

tế), tuyệt đối không cho người dân ra khỏi nhà; “lớp 2”: khoanh vùng phù hợp 

địa hình, thực tế địa bàn khu phố 2, nâng cấp chốt tự quản lên thành chốt kiểm 

soát y tế siết chặt 24/24h tất cả các đường vào khu phố 2, kiểm soát nghiêm ngặt 

theo phương án, kịch bản được duyệt; “lớp 3”: chốt chặn tất cả các đường ranh 

giới giữa phường Bồng Sơn và các phường Hoài Đức, Hoài Tân, Hoài Xuân, 

tuyệt đối không cho người dân phường Bồng Sơn ra khỏi địa bàn. Thời gian 

hoàn thành trước 07h00 ngày 14/9/2021. 

- Chủ trì, phối hợp Trung tâm Y tế tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 toàn 

bộ người dân trong khu vực vùng lõi, khu vực chốt chặn và người dân khu phố 2 



và các khu vực nguy cơ cao (xét nghiệm test nhanh, kết hợp lấy mẫu gộp xét 

nghiệm PCR) hoàn thành trước 13h00 ngày 14/9/2021. Lưu ý: phải đảm bảo 

thực hiện “5K” nhất là khẩu trang, khoảng cách, không tập trung đông cùng lúc 

tại điểm xét nghiệm. 

- Quan tâm đảm bảo lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho 

Nhân dân trong thời gian phong tỏa cho đến khi có thông báo mới; chủ động chỉ 

đạo các Tổ COVID cộng đồng, Tổ phụ nữ khu phố phụ trách từng nhóm hộ gia 

đình phát phiếu và thu nhận Phiếu đăng ký mua hàng hóa thiết yếu; đi chợ thay 

cho người dân hoặc kết nối với đại lý cung cấp hàng hóa thiết yếu, lương thực, 

thực phẩm để giao hàng tận nhà cho người dân theo Phiếu đăng ký. 

2. Giao Phòng Y tế, Trung tâm Y tế: 

-  Khẩn trương xây dựng kế hoạch tầm soát khu phố 2 và toàn địa bàn 

phường Bồng Sơn để “thần tốc” bóc tách F0, F1, F2 kịp thời. Chỉ đạo, đảm bảo 

vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác điều tra dịch tễ, xét nghiệm, sàng lọc 

bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng yêu cầu phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho đội 

ngũ y bác sỹ, nhân viên y tế trước, trong và sau khi làm nhiệm vụ. 

- Chủ trì, phối hợp các ngành liên quan, UBND các xã/phường, nhất là 

phường Bồng Sơn tổ chức xác minh lộ trình di biến động của ca nhiễm 

N.T.H.H, khẩn trương tổ chức điều tra dịch tễ, truy vết thần tốc, xét nghiệm thần 

tốc, sàng lọc nhanh, bóc tách đưa F0 điều trị ngay, F1 cách ly y tế tập trung, F2 

cách ly y tế tại nhà, thời gian hoàn thành trước 16h00 ngày 15/9/2021. 

3. Giao Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy phía Nam kiểm tra, hướng dẫn phối 

hợp thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong điều kiện phát sinh ca F0 

trong cộng đồng với phương châm “đã chặt phải chặt hơn, đã nhanh phải 

nhanh hơn, đã cao phải cao hơn”. 

4. Đề nghị Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn đánh giá mức 

độ nguy cơ và chủ động thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Quyết định số 

1551/QĐ-BYT ngày 03/4/2020 và quy định liên quan; phải đảm bảo an toàn 

tuyệt đối an toàn phòng chống dịch COVID-19 cho đội ngũ y bác sỹ, nhân viên 

y tế, người lao động, bệnh nhân và người nhà bệnh nhân trong khu vực Bệnh 

viện Đa khoa khu vực Bồng Sơn. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; thành viên Trung tâm Chỉ 

huy phòng chống dịch COVID-19 thị xã theo chức năng, nhiệm vụ được phân công 

thực hiện nghiêm túc, triệt để, hiệu quả./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (để b/c); 

- UBND – Trung tâm Chỉ huy phòng chống dịch tỉnh (để b/c); 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Chung 
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