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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 chuyển biện pháp phòng 

chống dịch từ áp dụng Chỉ thị số 

15/CT-TTg sang áp dụng Chỉ thị 

số 19/CT-TTg theo Chỉ thị số 

18/CT-UBND của UBND tỉnh 

 

 

Kính gửi:  

- Thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Thị ủy; 

- Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; 

- Bí thư Đảng ủy – Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

  COVID-19 xã, phường; 

- Chủ tịch UBND – Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch 

  COVID-19 xã, phường. 
 

Đến nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị xã cơ bản được kiểm 
soát nhưng nguy cơ bùng phát ở mức cao, nếu không chủ động các biện pháp phòng 
chống dịch sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe và kinh tế - xã hội, đời 
sống của Nhân dân. Nhằm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa 
phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh và ổn định xã hội trong tình hình mới; thực hiện 
nghiêm Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/9/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định về 
việc chuyển biện pháp phòng chống dịch từ áp dụng Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 
27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang áp dụng Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 
của Thủ tướng Chính phủ trên phạm vi toàn tỉnh kể từ 0h00 ngày 01/10/2021 cho đến 
khi có thông báo mới của UBND tỉnh (trừ một số khu vực đang thực hiện phong tỏa, 
cách ly theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ); Chủ tịch 
UBND thị xã yêu cầu: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, phòng, ban trên địa bàn thị xã; Bí thư Đảng ủy 
– Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, Chủ tịch UBND – Chỉ huy 
trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 xã, phường tiếp tục quán triệt 
sâu sắc tư tưởng, nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân về 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; của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh; của 
Thị ủy, Ban Thường vụ Thị ủy, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19, UBND – 
Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã về công tác phòng, chống dịch 
COVID-19; quán triệt và thực hiện đầy đủ chủ trương của Chính phủ về "Thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19", nguyên tắc “sống chung với 
COVID-19” trong điều kiện không còn chốt chặn, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tuyệt 
đối không chủ quan, lơ là và huy động mọi nguồn lực đảm bảo “mỗi người dân là một 
chiến sỹ”, “mỗi xã, phường là một pháo đài”, người dân là trung tâm, là chủ thể trong 
công tác phòng chống dịch. 

2. Ngoài thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 
19/CT-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ; bổ sung một số biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 theo Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 29/9/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh ở mức cao hơn trên địa bàn thị xã, cụ thể như sau: 

a) Yêu cầu đối với người dân: 
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- Khuyến cáo người dân không ra khỏi nhà nếu không cần thiết và thực hiện 
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thực hiện nghiêm việc xét nghiệm tầm 
soát dịch bệnh; đoàn kết chung sức, đồng lòng, chia sẻ, tham gia với chính quyền các cấp 
phòng, chống dịch COVID-19, bảo vệ sức khỏe của bản thân, gia đình và cộng đồng. 

- Chấp hành nghiêm “nguyên tắc 5K” (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, 
không tập trung, khai báo y tế) thực chất, trung thực và đúng quy định pháp luật; không 
tập trung từ 10 người trở lên tại nơi công cộng, ngoài công sở, bệnh viện, trường học…; 
giữ khoảng cách tối thiểu 2m giữa người với người tại nơi công cộng.  

- Khi có triệu chứng nghi mắc COVID-19 (như: sốt, ho, khó thở, đau rát họng, 
mất vị giác, mất khứu giác …) thì không tự ý mua thuốc mà phải đến ngay cơ sở y tế để 
khai báo y tế, khám tầm soát và làm xét nghiệm chẩn đoán COVID-19.  

- Yêu cầu người thân ngoài thị xã khi về địa phương phải khai báo y tế trung thực 
tại Trạm Y tế trước khi về nhà/nơi lưu trú. Đồng thời, bản thân thường xuyên khai báo y 
tế trung thực, cài đặt và thường xuyên sử dụng quét mã QR khi đến nơi đông người, đi 
làm việc, học tập, lao động và sử dụng các dịch vụ theo quy định tại Quyết định số 
2666/QĐ-BYT ngày 29/5/2021 của Bộ Y tế. 

b) Yêu cầu đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh: 

- Bắt buộc phải xây dựng và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch phòng chống dịch 
COVID-19 và các phương án xử lý khi có các trường hợp mắc COVID-19, nhất là phải 
tổ chức xét nghiệm sàng lọc hằng tuần ít nhất cho 30% người lao động bằng phương 
pháp RT-PCR hoặc test nhanh SARS-CoV-2 khi đơn vị chưa có ca mắc COVID-19; xét 
nghiệm cho 100% người lao động khi có ca mắc COVID-19 theo Công văn số 
5019/UBND-VX ngày 15/8/2021 và Công văn số 5354/UBND-KT ngày 27/8/2021 của 
UBND tỉnh; Công văn số 1431/UBND-TH ngày 22/8/2021 của UBND thị xã… 

- Phải có thiết bị kiểm soát mã QR, nơi quét mã QR thuận tiện để quản lý người ra 
vào cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức xét nghiệm SARS-CoV-2 tầm soát ngẫu nhiên và định kỳ đối với người 
sử dụng lao động và người lao động để phát hiện sớm người mắc COVID-19, tổ chức 
khoanh vùng, dập dịch, tránh dịch bệnh lây lan trên diện rộng. 

c) Tiếp tục tạm dừng các hoạt động sau đây: 

- Các hoạt động tập trung đông người tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo, thờ tự; 
các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí; thư viện. 

- Hoạt động các cơ sở kinh doanh, dịch vụ vui chơi, giải trí; cơ sở spa, thẩm mỹ, 
làm đẹp (trừ cơ sở cắt tóc, gội đầu); karaoke, mát-xa, câu lạc bộ quán bar; điểm cung cấp 
dịch vụ internet công cộng, trò chơi điện tử.  

- Hoạt động tại phòng tập gym, yoga, bida; hoạt động bơi lội tại các hồ bơi; tắm biển. 

- Hoạt động khám, chữa bệnh của các cơ sở, phòng khám y tế tư nhân (trừ cơ sở 
tiêm chủng; cơ sở khám, chữa bệnh có khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế ngoài công lập). 

- Hoạt động phục vụ tại chỗ của các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (nhà hàng, 
quán ăn, quán cafe, giải khát…); tổ chức ăn, uống tập thể tại các đám hiếu, đám hỷ, tiệc 
liên hoan, tân gia,…  

d) Cho phép các hoạt động: 

- Các hoạt động thể dục thể thao: Đi bộ, đạp xe đạp, bóng bàn, quần vợt, cầu lông. 
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- Các hoạt động hội họp, các sự kiện tập trung không quá 30 người/phòng; trong 
trường hợp cần thiết phải tổ chức trên 30 người/phòng do Thủ trưởng các cơ quan, đơn 
vị, xã/phường quyết định, thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo quy 
định và chịu trách nhiệm trước Ban Chỉ đạo – UBND – Trung tâm Chỉ huy phòng, 
chống dịch COVID-19 thị xã. 

- Cơ sở tiêm chủng; cơ sở khám, chữa bệnh có khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế 
ngoài công lập. 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống chỉ được bán hàng mang về. 

đ) Việc tổ chức đám tang, đám cưới: Tổ chức đám cưới không quá 30 người; tổ 
chức đám tang không quá 40 người và phải được chính quyền, cơ quan y tế tại nơi tổ 
chức giám sát chặt chẽ.  

e) Về cách ly y tế tại nhà: Tiếp tục giám sát chặt chẽ người đang cách ly y tế tại 
nhà theo Công văn số 1218/UBND-TH ngày 23/7/2021, Công văn số 1271/UBND-TH 
ngày 30/7/2021, Công văn số 1393/UBND-TH ngày 16/8/2021 và Công văn số 
1637/UBND-TH ngày 17/9/2021 của UBND thị xã.  

g) Về chợ truyền thống: Tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 tại các chợ theo Công văn số 1442/UBND-TH ngày 23/8/2021 của UBND 
thị xã. Nghiêm cấm triệt để hoạt động các chợ tự phát. 

h) Về hoạt động xây dựng: Tiếp tục yêu cầu các chủ nhà, chủ thầu xây dựng nhà ở 
tư nhân, chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng công trình phải xây dựng và thực hiện 
Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 cho công trường xây dựng theo Công văn số 
1509/UBND-TH ngày 31/8/2021 của UBND thị xã. 

k) Về cửa hàng xăng dầu: Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 tại cửa hàng xăng dầu theo Công văn số 5789/UBND-KT ngày 16/9/2021 
của UBND tỉnh và Công văn số 1178/UBND-TH ngày 20/7/2021 của UBND thị xã. 

l) Tiếp tục siết chặt quản lý, giám sát công tác phòng chống dịch COVID-19 theo 
chỉ đạo của UBND thị xã đối với: (1) chủ xe, lái xe, phụ xe đường dài đi/về địa phương 
theo Công văn số 1435/UBND-TH ngày 22/8/2021; (2) trong giao dịch tín dụng tại 
Công văn số 1614/UBND-TH ngày 15/9/2021; (3) đội ngũ shipper tại Công văn số 
1282/UBND-TH ngày 31/7/2021; (4) đơn vị vận tải hành khách chuyển sang vận tải 
hàng hóa tại Công văn số 1615/UBND-TH ngày 15/9/2021; (5) người dân có một trong 
các triệu chứng nhiễm COVID-19 tại Công văn số 1563/UBND-TH ngày 07/9/2021. 

3. Đối với khu vực đang thực hiện cách ly, phong tỏa hoặc thiết lập cách ly, 
phong tỏa khi có ca mắc mới COVID-19 trong cộng đồng: Tiếp tục thực hiện nghiêm 
biện pháp cách ly y tế, “ai ở đâu ở yên đấy” để phòng, chống dịch theo hướng dẫn tại 
Quyết định số 3986/QĐ-BYT ngày 16/9/2020 và Công điện số 1168/CĐ-BYT ngày 
07/8/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 1677/UBND-TH ngày 24/9/2021 của UBND thị xã. 

4. Yêu cầu Ban Chỉ đạo và Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 
xã/phường trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm toàn diện đảm bảo công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục diễn ra trên địa bàn 
mình quản lý. 

- Tiếp tục tăng cường quản lý các đối tượng nguy cơ cao, nhất là người đến/về từ 
vùng dịch; lái xe, phụ xe đường dài; tiểu thương, người giao nhận hàng hóa từ vùng dịch 
và khu vực có nguy cơ cao. Xây dựng và chủ động tổ chức thực hiện kế hoạch phòng, 
chống dịch COVID-19 với các giải pháp linh hoạt, thích ứng với mục tiêu “sống chung 
với COVID” theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 
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16/9/2021, Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 16/9/2021 và Công văn số 1677/UBND-TH 
ngày 24/9/2021 của UBND thị xã, với phương châm “thần tốc” “04 tại chỗ”, lấy xã, 
phường là “pháo đài”, người dân là “chiến sĩ”, là trung tâm, là chủ thể trong công tác 
phòng, chống dịch COVID-19; thực hiện phương châm “Tầm soát rộng, phong tỏa hẹp” 
để vừa quản lý chặt địa bàn nhưng ít ảnh hưởng nhất, không gây xáo trộn đến đời sống của 
Nhân dân và hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. 

- Chủ động tăng cường hiệu quả hoạt động của các Tổ tự quản xóm/tổ, thôn/khu 
phố để tiếp tục “bảo vệ vùng xanh”, bảo vệ thành quả phòng chống dịch; củng cố, kiện 
toàn và phát huy hiệu quả, thực chất các lực lượng kiểm tra, giám sát các đối tượng có 
nguy cơ cao theo phương châm “đến từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người” trên địa bàn 
chặt chẽ, nghiêm ngặt thông qua việc chấp hành của người dân từ bản thân, gia đình đến 
các lực lượng quan trọng, gồm: (1) Hàng xóm, láng giềng, người có uy tín trong khu dân 
cư; (2) Tổ tự quản trong từng xóm/tổ/thôn/khu phố và các Tổ COVID cộng đồng; (3) 
Đảng viên, hội viên, đoàn viên được phân công phụ trách từng hộ gia đình; (4) Tổ công 
tác chuyên trách của từng thôn/khu phố (Tổ công tác của từng cấp ủy chi bộ thôn/khu 
phố); (5) Tổ tuần tra, kiểm soát của Công an, Ban Chỉ huy quân sự xã, phường; (6) Các 
đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường được 
phân công phụ trách từng địa bàn thôn/khu phố; (7) Các thành viên Ban Chỉ đạo, Trung 
tâm Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 xã, phường phụ trách địa bàn thôn/khu phố; 
(8) Các thành viên của Mặt trận và các hội, đoàn thể thị xã và xã, phường được phân 
công phụ trách địa bàn; (9) Tổ tuần tra lưu động thuộc Công an thị xã; (10) Phòng Giáo 
dục và Đào tạo, Doanh nghiệp nắm chắc danh sách và yêu cầu học sinh/công nhân phản 
ánh ngay với nhà trường/doanh nghiệp khi người thân là lái xe, phụ xe đường dài về địa 
phương; (11) Công an thị xã chủ trì phối hợp với các xã, phường tăng cường công tác 
kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch 
COVID-19. Các xã, phường dọc tuyến QL1A chỉ đạo các Tổ tuần tra, kiểm soát của xã, 
phường thường xuyên, quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt 24/24h trên địa bàn mình quản lý. 

5. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp các ngành, các xã, phường tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc 
xét nghiệm, tầm soát, sàng lọc SARS-CoV-2 theo Kế hoạch số 88/KH-UBND ngày 
16/9/2021 của UBND thị xã; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tiêm vắc xin phòng 
COVID-19 theo Kế hoạch số 74/KH-UBND ngày 03/8/2021 của UBND thị xã; tham 
mưu UBND thị xã xây dựng Kịch bản thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 
dịch COVID-19 và nguyên tắc “sống chung với COVID-19”. 

- Tiếp tục phối hợp với UBND các xã, phường chỉ đạo, hướng dẫn công tác tổ 
chức điều tra dịch tễ, xét nghiệm tầm soát bảo đảm kịp thời, khoa học, hiệu quả và tiết 
kiệm; chỉ đạo các cơ sở được phép khám chữa bệnh thực hiện việc phân luồng, đảm bảo 
an toàn tuyệt đối. Bố trí đủ lực lượng, phân công kíp trực luân phiên, đảm bảo hoạt động 
24/24h để phục vụ khám, chữa bệnh thường xuyên cho người dân.  

- Chuẩn bị đầy đủ trang thiết bị y tế, vật tư, hóa chất y tế, thuốc... phục vụ công 
tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã đúng quy định pháp luật, tuyệt đối 
không được lợi dụng phòng chống dịch để trục lợi, mua sắm. 

6. Công an thị xã: 

- Tiếp tục chỉ đạo các Tổ kiểm tra lưu động, Công an các xã, phường tăng tần suất 
tuần tra, kiểm soát dọc tuyến Quốc lộ 1A, nhất là khu vực địa bàn có nhiều lái xe, phụ xe 
đường dài, các cửa hàng xăng dầu, điểm giao/nhận hàng hóa nhằm kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn, xử lý nghiêm các xe khách, xe tải đường dài dừng, đậu đỗ dọc tuyến không 
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đúng quy định và lái xe, phụ xe đường dài tự ý về nhà không khai báo y tế, không 
nghiêm túc thực hiện các quy định phòng chống dịch, có nguy cơ xâm nhập nguồn lây 
vào địa bàn thị xã. Kiểm tra, xử lý nghiêm đối với các chủ xe, chủ cơ sở kinh doanh vận 
tải hoạt động vận tải không đúng quy định, tự ý chở người từ các vùng dịch trong và 
ngoài tỉnh về địa phương 

- Chỉ đạo Công an các xã, phường triển khai các giải pháp thực hiện giãn cách xã hội 
theo chỉ đạo của thị xã; thực hiện nghiêm công tác khai báo tạm vắng, tạm trú, nhất là tại 
các cơ sở lưu trú; phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm 
các tổ chức, cá nhân không chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch, không khai báo y 
tế, khai báo y tế không trung thực, không chấp hành nghiêm biện pháp cách ly… 

- Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm trên địa bàn thị xã. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo: 

- Đảm bảo các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, hạ tầng viễn thông; 
tổ chức bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kỹ năng tổ chức dạy học trực truyến, dạy học trên 
truyền hình cho giáo viên và cán bộ quản lý; hướng dẫn học sinh tự học khi tình huống 
dịch bệnh diễn biến phức tạp không thể dạy học trực tiếp theo phương châm “tạm dừng 
đến trường, không dừng học” nhằm thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch hiệu quả, 
vừa bảo đảm kế hoạch năm học, giữ vững và nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học. 

- Hướng dẫn, kiểm tra, yêu cầu các trường học triển khai xây dựng và tổ chức 
thực hiện Kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và các phương án xử lý khi có các 
trường hợp mắc COVID-19 và phương án tầm soát, xét nghiệm SARS-CoV-2 gửi cơ 
quan thẩm quyền phê duyệt và triển khai thực hiện theo chỉ đạo của UBND thị xã tại 
Công văn số 1616/UBND-TH ngày 15/9/2021; Công văn số 6666/BYT-MT ngày 
12/8/2021 của Bộ Y tế; Công văn số 1855/SGDĐT-VP ngày 13/9/2021 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo về tiếp tục triển khai các giải pháp an toàn cho giáo viên và học sinh… Lưu 
ý: phải tuyệt đối nghiêm túc thực hiện “nguyên tắc 5K”; kẻ vạch, phân luồng đảm bảo 
giữ khoảng cách, yêu cầu phụ huynh, học sinh không tụ tập đông người. 

- Phối hợp UBND các xã, phường rà soát học sinh thuộc diện hộ nghèo, hộ cận 
nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trên cơ sở đó, đề xuất vận động, hỗ trợ một phần 
kinh phí để mua sắm thiết bị phục vụ học trực tuyến (nếu không thể dạy học trực tiếp). 

8. Đề nghị các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của Thị ủy; 
Tổ công tác đặc biệt của Ban Thường vụ Thị ủy, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ 
Thị ủy, các đồng chí Thị ủy viên, Trưởng các Ban Đảng, UBMTTQVN và các hội, đoàn 
thể thị xã; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan bám sát địa bàn/ngành/lĩnh vực 
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 nêu trên, các kế hoạch, biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19 theo quy định pháp luật. 

Yêu cầu Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân liên quan triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã; 

- Tổ công tác đặc biệt của Thị ủy; 

- UBMTTQVN, các hội, đoàn thể; 

- Các cơ quan, đơn vị, phòng, ban trên địa bàn thị xã; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Trương 
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