
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 11 năm 2021 

V/v tiếp tục thực hiện các  

biện pháp phòng, chống dịch  

COVID -19 trên địa bàn thị xã 

 

  

Kính gửi:  

 - Phòng Y tế thị xã; 

 - Trung tâm Y tế thị xã; 

 - Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn 

hóa - Thông tin - Thể thao thị xã; 

 - UBND các xã, phường. 

 

Từ ngày 15/11/2021 đến nay, tại xã Hoài Mỹ ghi nhận 10 trường hợp 

dương tính với SARS-CoV-2, hầu hết các trường hợp là ngư dân về từ các vùng 

dịch, về nhà và không khai báo y tế theo quy định, lây cho người thân trong gia 

đình. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã, 

tiềm ẩn nguy cơ cao, gây nhiều khó khăn, thách thức lớn trong công tác phòng, 

chống dịch. 

Thực hiện Thông báo số 02-TB/BCĐ ngày 16/11/2021 của Thường trực Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã; Chủ tịch UBND thị xã đề nghị: 

1. UBND các xã, phường 

- Khẩn trương tổ chức thực hiện ngay các biện pháp khoanh vùng gọn, 

phong tỏa hẹp nhất có thể, cử người chốt chặn vùng lõi; tầm soát, xét nghiệm, bóc 

tách F0 đưa cách ly điều trị; truy vết nhanh F1 đưa cách ly tập trung hoặc tại nhà ( 

nếu nhà có điều kiện phải ở nhà một mình, tuyệt đối không để lây nhiễm bệnh cho 

thành viên trong gia đình), đây là biện pháp quan trọng, bắt buộc để xử lý triệt để 

nguồn lây, vì vậy cần phải thực hiện nghiêm ngặt, hiệu quả.  

- Phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ COVID cộng đồng, tiếp tục vận động 

toàn dân, nhất là thành viên cùng ở một gia đình, người dân ở gần nhà đối tượng 

nguy cơ cao nhằm phát hiện, ngăn chặn, báo cáo lãnh đạo thôn, khu phố, xã, 

phường ngay để xử lý triệt để từ sớm, từ xa, từ trước không để ổ dịch phát sinh. 

Các thành viên thực hiện ngay đúng tinh thần chống dịch như chống giặc. 

- Tăng cường quản lý các đối tượng nguy cơ rất cao như: người về từ vùng 

dịch, lái xe, phụ xe đường dài, ngư dân…, trước khi về nhà phải đến Trạm Y tế 

khai báo y tế, vận động tự nguyện xét nghiệm tầm soát để bảo vệ sức khỏe cho 

chính mình và gia đình, hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định của ngành y tế; báo cáo kết quả quản lý đối tượng nguy 

cơ cao về Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 thị xã (qua Phòng Y 

tế) trước 17 giờ hằng ngày. 
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- Chủ động mua sắm vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn mình quản lý theo quy định của pháp luật; bảo đảm hoạt động phòng, 

chống dịch COVID-19 theo phương châm “bốn tại chỗ”. 

2. Trung tâm Y tế thị xã 

- Tổ chức truy vết, xét nghiệm bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng, cách ly y tế 

theo quy định; phân luồng, khám, tiếp nhận điều trị bệnh nhân thông thường và 

người nhiễm SARS-CoV-2 theo quy định của Bộ Y tế và Sở Y tế. 

- Bảo đảm vật tư, thuốc, hóa chất phục vụ công tác phòng, chống dịch theo 

quy định. 

3. Phòng Y tế thị xã 

Phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch thị xã đề xuất UBND thị xã bố trí 

kinh phí phòng, chống dịch COVID -19 theo quy định. 

4. 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 COVID-19, để người dân về từ khu vực có 

dịch chủ động khai báo y tế với Trạm Y tế xã, phường để được hướng dẫn theo dõi 

sức khỏe, lấy mẫu xét nghiệm phù hợp và áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo 

quy định. 

Đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường khẩn 

trương 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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