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THÔNG BÁO 

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo thị xã  

phòng, chống dịch COVID-19 tại Hội nghị trực tuyến ngày 01/9/2021 

 

Ngày 01/9/2021, Ban Chỉ đạo thị xã phòng, chống dịch COVID-19 họp trực 
tuyến về tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội 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 Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND – 
Trưởng ban BCĐ xã, phường tiếp tục đoàn kết, kiên trì, kiên quyết hơn nữa, chịu 
trách nhiệm tổ chức thực hiện có hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ phòng, chống 
dịch theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thị xã; đặc biệt là thực hiện nghiêm túc, kịp 
thời, có hiệu quả các Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND thị xã – Trưởng ban 
Ban Chỉ đạo thị xã tại các cuộc họp trực tuyến hàng ngày, sát đúng với tình hình 
thực tế tại địa phương… theo phương châm “đã chặt phải chặt hơn, đã nhanh 
phải nhanh hơn, đã cao phải cao hơn” trên cơ sở sử dụng hiệu quả sức mạnh 
tổng lực của cả hệ thống chính trị, lực lượng tuyến đầu, sự đồng lòng, ủng hộ của 
Nhân dân và nâng cao trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh 
đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành để bảo vệ thành quả bước đầu trong công tác 
phòng, chống dịch, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. 

2. Thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 kéo dài 04 ngày, dễ làm gia tăng các 
nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh do tâm lý chủ quan, buông lỏng, lơ là trong công tác 
phòng chống dịch. Thực hiện Công điện số 1108/CĐ-TTg ngày 31/8/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ và Công điện số 12/CĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Chủ tịch 
UBND tỉnh về việc tăng cường thực hiện phòng, chống dịch COVID-19 trong kỳ 
nghỉ lễ Quốc khánh 02/9; Chủ tịch UBND – Trưởng ban BCĐ thị xã yêu cầu Thủ 
trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan; Chủ tịch UBND – Trưởng ban BCĐ xã, 
phường tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm với mục tiêu tất cả vì sức khỏe, tính 
mạng của người dân; tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và tăng cường tổ chức 
thực hiện triệt để, nghiêm ngặt, có hiệu quả cao các biện pháp phòng, chống dịch, 
như: Thực hiện nghiêm các biện pháp giãn cách xã hội trước, trong và sau lễ Quốc 
khánh 02/9; quản lý nghiêm ngặt những người từ vùng dịch trong và ngoài tỉnh về 
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địa phương (nhất là người về từ vùng dịch trong tỉnh), người đang cách ly y tế tại 
nhà, nơi công cộng; kiểm soát các chợ, bến cá, các dịch vụ ăn uống, các đối tượng 
có nguy cơ cao (người về từ vùng dịch, lái xe, phụ xe, cửa hàng xăng dầu, dịch vụ 
sửa chữa xe ô tô; ngư dân, thợ hồ, xây dựng nhà ở tư nhân, công trình công cộng, 
shipper, tiểu thương…); tuần tra, kiểm soát nghiêm ngặt 24/24h việc thực hiện các 
biện pháp giãn cách xã hội (thực hiện “5K”; yêu cầu giữ khoảng cách, không tụ tập 
đông người…). 

Tổ chức tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội, tuyệt đối không để đứt gãy 
chuỗi cung ứng an sinh; đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội để người dân tự 
giác, yên tâm, tích cực tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch bệnh tại địa bàn; 
đảm bảo cho người dân được tiếp cận dịch vụ y tế từ cơ sở trong thời gian nghỉ lễ. 

Người đứng đầu cấp ủy và chính quyền các cấp chịu trách nhiệm về công tác 
lãnh đạo, chỉ đạo và các hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn; tăng cường và 
thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện các hoạt động phòng chống dịch; 
xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp vi phạm. 

3. Yêu cầu Tổ trưởng Tổ tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 phối 
hợp Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa – Thông tin - Thể thao, 
UBND các xã/phường đẩy mạnh công tác tuyên truyền hiệu quả hơn, nhanh hơn, 
cao hơn, mạnh mẽ hơn với nhiều hình thức phù hợp, thiết thực, nhằm nâng cao ý 
thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và các tầng lớp Nhân dân trong công tác 
phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới, nhất là trong 04 ngày 
nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, vận động 
người dân ở tại nhà, nghiêm túc thực hiện việc giãn cách xã hội theo tinh thần “ai ở 
đâu ở đấy”, chỉ ra ngoài trong trường hợp thật sự cần thiết. Thực hiện khai báo y tế 
khi ra khỏi nhà, định kỳ ít nhất 3 ngày một lần trên website www.tokhaiyte.vn hoặc 
ứng dụng Vietnam Health Declaration, Ncovi, Bluezone. Liên hệ ngay với chính 
quyền địa phương, cơ sở y tế nơi gần nhất khi xuất hiện triệu chứng mệt mỏi, sốt, 
ho, đau họng, mất vị giác, mất khứu giác, khó thở… 

4. Về giải quyết các vấn đề, kiến nghị và tăng cường thực hiện các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 trước, trong và sau lễ Quốc khánh 02/9: 

a) Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND – Trưởng ban 
BCĐ xã, phường tăng cường thực hiện nghiêm, triệt để, dứt khoát việc giãn cách xã 
hội theo tinh thần “ai ở đâu ở đó”; tuyệt đối không tổ chức gặp mặt, liên hoan, 
không để xảy ra các trường hợp tập trung đông người, không để tình trạng người 
dân di chuyển, ra đường trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 02/9 (trừ các trường hợp cần 
thiết theo quy định); tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời xử lý nghiêm khắc các 
đối tượng có hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch, quy định giãn cách xã hội. 

Tiếp tục thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 14/CT-
UBND ngày 30/7/2021 và Công điện số 11/CĐ-UBND ngày 25/8/2021 của Chủ 
tịch UBND tỉnh; Công văn số 1283/UBND-TH ngày 31/7/2021 và Công văn số 
1478/UBND-TH ngày 26/8/2021 của UBND thị xã, như:  
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- Không tụ tập từ 03 người trở lên ngoài phạm vi công sở và trường học, 
bệnh viện; yêu cầu giữ khoảng cách tối thiểu 02m giữa người với người tại các địa 
điểm công cộng; hạn chế tối đa ra đường khi không có việc cần thiết, nhất là sau 
21h00 hàng ngày đến 05h00 sáng hôm sau nếu không có lý do chính đáng;  

- Không tập trung đông người xem bóng đá, đình chỉ hoạt động đối với các 
cơ sở kinh doanh dịch vụ (quán ăn, nhà hàng, quán cafe, giải khát…) tổ chức xem 
bóng đá; không tụ tập ăn nhậu trong thời gian giãn cách xã hội, nhất là các ngày 
nghỉ, ngày có đá bóng. 

- Giao Chủ tịch UBND phường Hoài Tân, Bồng Sơn, Hoài Đức kiểm tra các 
cơ sở kinh doanh ăn uống trên tuyến Quốc lộ 1A cũ (đoạn từ ngã 3 cầu Dợi - Hoài 
Đức đến ngã 3 mũi tàu Hoài Tân) chỉ được phép bán mang đi, không được bán ăn 
uống tại chỗ, phải đóng cửa từ sau 21h hàng ngày, tuyệt đối không tổ chức ăn nhậu 
nhất là trong 04 ngày nghỉ lễ và phải thực hiện nghiêm ngặt các biện pháp phòng, 
chống dịch theo quy định. 

- Tạm dừng tất cả các hoạt động lễ hội, văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa 
điểm công cộng, các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; Tiếp tục dừng hoạt động 
của các cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn thị xã, cụ thể: khu vui chơi, giải trí, 
massage, karaoke (kể cả karaoke di động), quán bar, quán games, internet, phòng 
tập thể thao (gym, yoga…), cơ sở làm đẹp, hồ bơi, tắm biển, sân bóng đá, các điểm 
tham quan du lịch, khu di tích, thư viện; khách sạn, nhà trọ, nhà nghỉ…, trừ các cơ 
sở kinh doanh các loại hàng hóa, dịch vụ thiết yếu… 

b) Yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND - BCĐ xã, phường phải ưu tiên cao 
nhất cho công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thông báo công khai số điện 
thoại đường dây nóng và trực phòng chống dịch để người dân biết liên hệ. Củng cố, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động thực chất của Tổ phòng, chống COVID-
19 cộng đồng; Tổ tự quản; khu phố tự quản; thôn tự quản. 

Tổ chức ứng trực 24/24 đối với các lực lượng tham gia chống dịch, nhất là 
sở chỉ huy chống dịch, lực lượng y tế, công an, quân đội, để kịp thời phát hiện, xử 
lý các vấn đề phát sinh trước diễn biến dịch bệnh; tuyệt đối không để xảy ra tình 
trạng chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, làm dịch bệnh có nguy cơ lây nhiễm, bùng 
phát; tổ chức đợt cao điểm kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm các biện pháp 
phòng chống dịch bệnh COVID-19. 

c) Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND các xã/phường 
triển khai thực hiện kế hoạch tổ chức khai giảng năm học mới 2021-2022 phải đảm 
bảo tuyệt đối công tác phòng, chống COVID-19 trong tình hình mới theo kết luận 
của Chủ tịch UBND thị xã tại Thông báo số 2253/TB-UBND ngày 26/8/2021. 

d) Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND – Trưởng ban 
BCĐ xã/phường tiếp tục tăng cường biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ, nghiêm 
ngặt đối với người về từ vùng dịch trong và ngoài tỉnh, trọng tâm là người về từ 
vùng dịch trong tỉnh (Hoài Ân, Phù Mỹ, Phù Cát, An Nhơn, Tuy Phước, Quy 
Nhơn…); kịp thời báo cáo các Sở Chỉ huy, Trung tâm Y tế tất cả các trường hợp 
đến/về địa phương từ các vùng dịch trong và ngoài tỉnh để kiểm tra, xác định yếu tố 
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dịch tễ và yêu cầu thực hiện biện pháp cách ly phù hợp theo chỉ định của ngành Y 
tế, nhất là đối với phụ nữ mang thai, người tàn tật, trẻ em dưới 6 tháng tuổi… Đối 
với các trường hợp gia đình có đủ điều kiện hoặc xã, phường có nơi cách ly y tế tự 
nguyện tại nơi công cộng (điểm sinh hoạt khu dân cư, trường học không còn nhu 
cầu sử dụng…) đảm bảo công tác phòng chống dịch, thì có thể bố trí cách ly y tế tại 
nhà hoặc nơi công cộng đúng quy định, quy trình và tiêu chuẩn; yêu cầu thực hiện 
nghiêm túc Công văn số 1435/UBND-TH ngày 22/8/2021 của UBND thị xã về siết 
chặt quản lý, giám sát đối tượng chủ xe, lái xe, phụ xe đường dài đi/về địa phương. 

đ) Thực hiện nghiêm túc, giám sát chặt chẽ người đang cách ly y tế tại nhà 
theo các văn bản: Công văn số 1218/UBND-TH ngày 23/7/2021, Công văn số 
1271/UBND-TH ngày 30/7/2021 và Công văn số 1393/UBND-TH ngày 16/8/2021 
của UBND thị xã. Hiện nay, số lượng người cách ly y tế tại nhà có xu hướng giảm, 
do vậy khi có đối tượng cách ly y tế tại nhà, yêu cầu UBND – BCĐ xã/phường chỉ 
đạo định mức cách ly tại nhà chỉ 01 người, đảm bảo các điều kiện phòng, chống 
dịch, hạn chế tối đa việc lây nhiễm trong gia đình, người thân và cộng đồng. Yêu 
cầu phải giám sát nghiêm ngặt trong thời gian cách ly. 

e) Tiếp tục kiểm tra, rà soát, kiện toàn nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu 
quả kiểm soát người và mọi phương tiện tại các chốt chặn, kiểm soát y tế dọc tuyến 
Quốc lộ 1A (cũ, mới), các tuyến đường ĐT, ĐH, các chốt chính ranh giới xã, 
phường. Phân công lực lượng trực 24/24h, nâng cao chất lượng, hiệu quả, bảo đảm 
mục tiêu “siết chặt bên ngoài, tầm soát giám sát chặt chẽ bên trong” gắn với phong 
trào toàn dân tham gia “bảo vệ vùng xanh, thắng nhanh COVID-19”, đồng thời 
không làm ảnh hưởng lớn đến việc đi lại, sản xuất cần thiết của Nhân dân trong 
thời gian thực thiện giãn cách xã hội. 

g) Yêu cầu UBND phường Tam Quan Bắc, Ban Quản lý cảng cá và Dịch vụ 
đô thị tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các bến cá, chợ cá xung quanh khu neo 
đậu tàu thuyền cảng cá phường Tam Quan Bắc; yêu cầu các chủ thu mua thủy sản 
phải xây dựng và thực hiện Kế hoạch, phương án phòng chống dịch; 100% người 
mua/bán thủy sản và người lao động tại điểm thu mua phải có giấy xác nhận kết 
quả xét nghiệm PCR/test nhanh SARS-CoV-2 âm tính trong vòng 72 giờ kể từ khi 
lấy mẫu, thực hiện nghiêm “5K”, giữ khoảng cách… Trường hợp không đảm bảo 
các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định pháp luật, thì yêu cầu 
dừng hoạt động.  

Giao Phó Chủ tịch UBND thị xã – Nguyễn Chí Công chỉ đạo kiểm tra việc 
người từ vùng dịch thị xã Đức Phổ (tỉnh Quảng Ngãi) đang thực hiện Chỉ thị số 
16/CT-TTg vào mua bán cá tại các bến cá, chợ cá xung quanh khu neo đậu tàu 
thuyền cảng cá phường Tam Quan Bắc; báo cáo Trưởng ban BCĐ thị xã trước 
21h00 ngày 01/9/2021. 

h) Tiếp tục đẩy mạnh khai báo y tế toàn dân; tiếp tục “siết chặt bên ngoài, 
tấm soát giám sát chặt chẽ bên trong”, nâng cao hiệu quả hoạt động của Tổ 
COVID-19 cộng đồng, Tổ tự quản; nâng cao tỷ lệ xét nghiệm tự nguyện có trả phí, 
các đối tượng có nguy cơ cao, thực hiện test nhanh mẫu gộp 3 người/mẫu; tổ chức 
tầm soát ít nhất 20% các khu vực có nguy cơ cao: khu dân cư đông đúc, chật hẹp; 
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cụm công nghiệp, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh…; nâng cao hiệu lực, 
hiệu quả rà soát, quản lý đối với các chủ xe, lái xe, phụ xe đường dài và có phương 
án tổ chức vận động đại diện hộ gia đình chủ xe, lái xe, phụ xe test nhanh kháng 
nguyên SARS-CoV-2 để chủ động tầm soát kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, 
chống dịch COVID-19. 

k) Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban của thị xã và Chủ tịch UBND các xã, 
phường khẩn trương rà soát các yêu cầu, kiến nghị của các doanh nghiệp thuộc 
ngành, lĩnh vực và địa bàn mình quản lý, nhất là các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây 
dựng, thuế… để chủ động hướng dẫn, tháo gỡ theo thẩm quyền hoặc báo cáo, đề 
xuất UBND thị xã xem xét, giải quyết theo đúng quy định pháp luật nhằm tạo điều 
kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp hoạt động hiệu quả trong điều kiện 
phòng, chống dịch COVID-19. 

l) 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 chỉ đạo của UBND thị xã tại 
Công văn số 1509/UBND-TH ngày 31/8/2021. Lưu ý: phải thực hiện xét nghiệm 
PCR hoặc test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho ít nhất 50% số lượng công 
nhân, người lao động trên công trường. 

m) Tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết 
hợp đồng lao động (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn 
do đại dịch COVID-19 trên địa bàn theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 
và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Lưu 
ý: phải công khai, minh bạch, đúng đối tượng quy định, tuyệt đối tránh sai sót, 
không nảy sinh khiếu kiện sau này.  

Thực hiện các biện pháp đảm bảo an sinh xã hội, đảm bảo trợ cấp xã hội cho 
đối tượng chính sách, người nghèo, đối tượng yếu thế (nhất là hộ neo đơn, không 
nơi nương tựa, sống nhờ sự hỗ trợ con cháu nhưng hiện nay do dịch bệnh nên con 
cháu không có điều kiện hỗ trợ) không để người dân thiếu lương thực, thực phẩm. 

n) Yêu cầu UBND – Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 các 
xã/phường chủ động rà soát toàn bộ hoạt động tại địa phương mình, để tự tổ chức 
đánh giá lại mức độ nguy cơ trong phòng chống dịch COVID-19 qua 60 ngày 
không có ca lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng; lưu ý, nhất là đối với các 
xã/phường có dân số đông, mật độ dân cư dày đặc, có lượng giao thương, giao lưu 
nhiều, có nhiều đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao… để có biện pháp hành chính 
tương ứng, mức độ thích ứng với nguy cơ đó trong phòng chống dịch COVID-19 
trong thời gian đến. 

p) Yêu cầu các chốt kiểm soát, Tổ tuần tra chuyên trách của Công an thị xã 
và Tổ tuần tra của các xã, phường (các xã/phường dọc Quốc lộ 1A (cũ và mới) tăng 
tần suất tuần tra kiểm tra nghiêm ngặt các điều kiện phòng chống dịch đối với xe 
khách cải hoán thành xe vận tải hàng hóa (kể cả những người đi trên xe, đặc biệt là 
người từ vùng dịch trong tỉnh về địa phương); yêu cầu đảm bảo tuyệt đối an toàn 
phòng, chống dịch COVID-19 tại các điểm giao nhận hàng của xã/phường quản lý. 
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q) Động viên, biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành 
tích xuất sắc trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 đồng thời cổ vũ, tuyên 
truyền, nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, tinh thần 
đoàn kết toàn dân tộc, chung tay phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua. 

5. Giao Trung tâm Y tế phối hợp Phòng Y tế đề xuất biện pháp xét nghiệm 
PCR hoặc test nhanh lần cuối để tầm soát nguy cơ tái nhiễm đối với các trường hợp 
F0 đã điều trị khỏi bệnh COVID-19 và người ở cùng nhà. 

6. Giao Công an thị xã:  

a) 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… 

b) Tăng cường chỉ đạo việc đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội phạm 
trên địa bàn thị xã, nhất là trong dịp lễ Quốc khánh 02/9. 

7. Giao Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Hữu Thảo chỉ đạo, rà soát, lập danh 
sách để ưu tiên tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi 2 cho lực lượng Công an đã tiêm 
mũi 1 và đội ngũ giáo viên chưa đưa vào diện tiêm vắc xin phòng COVID-19. 

8. Đề nghị Tổ công tác đặc biệt của Ban Thường vụ Thị ủy, các Sở chỉ huy, 
các thành viên Ban Chỉ đạo thị xã tiếp tục phát huy hiệu quả kiểm tra, giám sát, 
phối hợp chỉ đạo các xã, phường thực hiện nghiêm túc các nội dung quy định giãn 
cách xã hội, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. 

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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