
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:                /UBND-VX        Hoài Nhơn, ngày         tháng 10 năm 2021 
  

V/v thực hiện xét nghiệm test 

nhanh kháng nguyên SARS-

CoV-2 tầm soát phòng,  

chống dịch COVID-19  

 

 

 Kính gửi:  

  - Các phòng, ban, ngành, đoàn thể thị xã; 

  - UBND các xã, phường. 
 

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

biến phức tạp, số ca mắc mới trong cộng đồng tiếp tục tăng cao. Trong 3 ngày 

vừa qua, trên địa bàn thị xã ghi nhận 12 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng; 

trong đó, có 4 ca về từ Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương được tiêm đủ 2 

mũi vắc xin trên 14 ngày, tự theo dõi sức khỏe tại nhà, 8 ca tại Hoài Hảo và Hoài 

Thanh Tây (4 ca đã tiêm được 1 mũi và 4 ca chưa tiêm do còn nhỏ) là người thân 

lây từ 04 trường hợp về từ các địa phương. Trước tình hình trên, để chủ động 

phòng, chống địch COVID-19, hạn chế lây lan trong cộng đồng; Chủ tịch UBND 

thị xã đề nghị: 

1. UBND các xã, phường 

 Vận động những người đang thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà, tự 

nguyện tầm soát sức khỏe của mình bằng phương pháp xét nghiệm test nhanh 

kháng nguyên SARS-CoV-2 (do nhân viên y tế thực hiện hoặc cá nhân tự thực 

hiện theo hướng dẫn của ngành y tế), ít nhất 3 lần vào các ngày đầu tiên, ngày thứ 

4 và ngày thứ 7 kể từ ngày thực hiện tự theo dõi sức khỏe tại nhà. 

 2. Trung tâm Y tế thị xã  

Hướng dẫn Trạm Y tế các xã, phường thực hiện xét nghiệm test nhanh 

kháng nguyên SARS-CoV-2 cho công dân được nêu tại mục 1. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao thị xã  

Tăng thời lượng, thường xuyên đưa tin tuyên truyền vào khung giờ thích 

hợp các biện pháp phòng, chống dịch cho người dân biết thực hiện. 

Thủ trưởng các phòng, ban, hội đoàn thể thị xã; Chủ tịch UBND các xã, 
phường phối hợp triển khai thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                                                      

- Như trên; 

- TT Thị ủy (báo cáo); 

- TT HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Lưu: VT. 

 

                                                                      

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

         
 

          
        

Trần Hữu Thảo 
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