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THÔNG BÁO 

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã 

tại Hội nghị trực tuyến chiều ngày 06/7/2021 

 

Ngày 06/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã họp trực tuyến 

về đánh giá tình hình và biện pháp dập dịch COVID-19. 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 – Trưởng BCĐ kết luận như sau: 

1. Yêu cầu UBND các phường, Ban chỉ đạo các phường có ca F0 tiếp tục thực 

hiện Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Củng cố, tăng 

cường chặt chẽ, hiệu quả hơn nữa, nghiêm ngặt hơn nữa các chốt chặn, kiểm tra y tế trên 

địa bàn mình quản lý, thực hiện đúng quy định về giãn cách xã hội theo nguyên tắc gia 

đình cách ly với gia đình, khu phố cách ly với khu phố, phường cách ly với xã, phường 

lân cận; yêu cầu mọi người dân ở nhà, chỉ ra ngoài trong trường hợp thực sự cần thiết; 

thực hiện nghiêm túc thông điệp “5K”; khi người dân đi ra hoặc vào địa bàn phường yêu 

cầu phải có giấy còn thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày test nhanh hoặc xét nghiệm 

PCR, kết quả âm tính với SARS-CoV-2. 

2. Yêu cầu Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, phường tổ chức triển khai thực 

hiện quyết liệt, mạnh mẽ, thần tốc hơn nữa nội dung các văn bản chỉ đạo của Trung ương, 

tỉnh, thị xã về công tác phòng, chống dịch COVID-19; tiếp tục thực hiện có hiệu lực, hiệu 

quả các nội dung chưa thực hiện xong tại Thông báo số 66/TB-BCĐ ngày 06/7/2021 về 

kết luận của Trưởng ban BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại cuộc họp BCĐ 

chiều ngày 05/7/2021. 

a) Tăng cường chỉ đạo chốt chặn 24/24h, kiểm tra nghiêm ngặt người và phương 

tiện qua các chốt kiểm dịch y tế thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch COVID-19. 

Kể từ đêm ngày 6/7/2021, tuyệt đối không cho người không đảm bảo các quy định, biện 

pháp phòng chống dịch vào, ra các chốt kiểm soát, đặc biệt người về từ vùng dịch các 

tỉnh, thành: Thành phố HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh 

Hoà… 

b) Tiếp tục truy vết nhanh, thần tốc cách ly và áp dụng các biện pháp xét nghiệm 

nhanh, phòng chống dịch kịp thời các đối tượng F1, F2 theo Thông báo khẩn của Sở Y tế 

về việc tìm người có liên quan đến các điểm nguy cơ COVID-19 ,các Công văn chỉ đạo 

của Ban chỉ đạo thị xã; đặc biệt tiếp tục tập trung truy vết những người tiếp xúc gần với 

ông Võ Văn D và nhà xe Gia Vỹ (phường Hoài Hương). Thời gian hoàn thành ngay trong 

đêm ngày 06/7/2021. 



c) Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động các Tổ phòng, chống dịch COVID-19 

cộng đồng, Tổ tuyên truyền, Tổ giám sát, Tổ hậu cần để đảm bảo an sinh xã hội trong 

khu vực cách ly, giãn cách xã hội. Chỉ đạo lập danh sách hộ gia đình và thành viên trong 

hộ gia đình do tổ mình phụ trách, tuyệt đối không bỏ sót; hàng ngày, định kỳ 2 lần vào 

buổi sáng và buổi chiều các tổ có nhiệm vụ giám sát, kết hợp với theo dõi sức khoẻ của 

từng thành viên trong hộ gia đình do tổ phụ trách; ghi chép kết quả vào biểu mẫu giám 

sát, theo dõi sức khoẻ hộ gia đình và báo cáo kết quả cho Ban chỉ đạo xã, phường và 

Trạm y tế để theo dõi, thực hiện phương án, biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

Mỗi tổ dân, khu phố thành lập 01 tổ thu gom, phân loại rác thải (không quá 02 người) có 

nhiệm vụ hằng ngày thu gom, phân loại và vận chuyển rác thải ở khu vực tổ mình đến nơi 

tập trung, để xe của đơn vị thu gom đến vận chuyển đi xử lý.  

* Lưu ý, thực hiện các nhiệm vụ cụ thể: (1) chỉ đạo công tác truyền thông trước 

khi thực hiện cách ly; (2) thành lập các điểm chốt kiểm soát bao gồm cả thành phần nhân 

lực và nhiệm vụ các thành viên tham gia chốt kiểm soát; (3) đảm bảo an ninh, an toàn, 

trật tự trong vùng cách ly; (4) đảm bảo an sinh xã hội trong vùng cách ly; (5) thực hiện 

các hoạt động y tế trong vùng cách ly; (6) hoạt động truyền thông phòng chống dịch 

trong vùng cách ly; (7) kiểm tra, giám sát theo Phần IV Phương án số 01/PA-UBND 

ngày 29/6/2021 của UBND thị xã Hoài Nhơn về tổ chức phong tỏa tạm thời một khu 

vực/thôn/khu phố/xã/phường để phòng, chống dịch Covid-19. 

d) Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân viên các đơn vị cung ứng dịch vụ 

công (các nhân viên này phải đảm bảo quy định phòng chống dịch) đến địa phương mình 

vận hành, khai thác, cung cấp điện, nước, vận chuyển rác thải …  

3. Giao đồng chí Trần Hữu Thảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã làm việc, phối hợp 

với Sở Y tế để thống nhất, có giải pháp cải thiện, khắc phục những tồn tại, hạn chế trong 

thời gian qua của Trung tâm Y tế (thiếu phương tiện, nhân lực, trễ thời gian, bố trí thiếu 

khoa học…), tổ chức thực hiện tốt hơn, sớm hoàn thành test nhanh và xét nghiệm PCR 

cho các nhóm đối tượng theo kế hoạch trong ngày, nhằm sàng lọc nhanh và đạt mục tiêu 

dập dịch thần tốc trong 15 ngày. Tiếp tục tổ chức test nhanh và xét nghiệm PCR cho 

nhóm đối tượng có nguy cơ cao và tất cả cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ 

trang trên địa bàn thị xã (kể cả ở xã, phường), hoàn thành trong ngày 07/7/2021.  

4. Đối với nội dung kiến nghị của các đơn vị  

a) Giao Công an thị xã lập thủ tục xử lý nghiêm khắc, mức phạt cao nhất đối với 

hành vi không khai báo, khai báo không trung thực trong công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 theo đúng trình tự, quy định pháp luật đối với nhà xe Gia Vỹ (phường Hoài 

Hương), ông V.V.D; kiểm tra hồ sơ, phối hợp Chủ tịch UBND phường Hoài Xuân xử lý 

nghiêm minh đúng người, đúng tội đối với ông L.V.M (khu phố 1, Bồng Sơn) không 

chấp hành nghiêm quy định cách ly, quy định tại chốt kiểm soát phường Hoài Xuân; lập 

hồ sơ xử lý nghiêm đối với ông Nguyễn Th. đã có hành vi sử dụng tài khoản Facebook 

đăng tải bài viết thông tin sai sự thật, vu khống, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức về 

công tác phòng, chống dịch COVID-19. Thời gian hoàn thành trong ngày 07/7/2021, 

báo cáo UBND thị xã. 

b) Đối với các chốt do người dân thực hiện theo hình thức tự quản:  Căn cứ vào tình 

hình thực tiễn trên từng địa bàn, Giao Chủ tịch UBND các xã, phường linh hoạt quyết định 

phương thức hoạt động, huy động mọi người dân chung tay phòng chống dịch; vận động 

giáo viên (nhất là đảng viên), công nhân các nhà máy đang nghỉ việc, tự nguyện tham gia 

các Tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng tại địa phương mình. 



c) Đối với nhóm người lao động quê ở Ba Tơ, Quảng Ngãi đang ở tại xã Hoài 

Châu: Giao Chủ tịch UBND xã Hoài Châu yêu cầu người sử dụng lao động có trách 

nhiệm phối hợp với cơ quan y tế tổ chức test nhanh, thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định. Trường hợp kết quả âm tính, thì liên hệ với chính quyền nơi cư 

trú để thống nhất phương án đưa công dân trở về địa phương, hoặc giao người sử dụng 

lao động trực tiếp đưa người lao động quê ở Ba Tơ, đảm bảo thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch. Trường hợp test nhanh có người dương tính, thì thực hiện các biện 

pháp phòng chống dịch theo hướng dẫn của ngành Y tế. Thời gian thực hiện hoàn thành 

chậm nhất đến 15h ngày 07/7/2021. 

d) Về phản ánh của UBND xã Hoài Sơn: 

- Đối với người tâm thần không rõ nguồn gốc, yêu cầu thực hiện cách ly tại chỗ (địa 

phương bố trí vị trí cách ly để quản lý), kiểm tra y tế, báo cáo, đề xuất BCĐ phòng, chống 

dịch thị xã xem xét, chỉ đạo giải quyết. 

- Đối với trường hợp bà Trần Thị Thắm (xã Nghĩa Võng, TP. Quảng Ngãi): Yêu cầu 

UBND xã Hoài Sơn chỉ đạo, tổ chức truy tìm bà Thắm ngay trong đêm ngày 06/7/2021 để 

quản lý và thực hiện biện pháp phòng chống dịch theo quy định. 

e) Giao UBND phường Hoài Thanh lập thủ tục xử lý nghiêm hành vi vi phạm trong 

công tác phòng, chống dịch đối với ông Đ.V.Y (khu phố Trường An 2, phường Hoài 

Thanh). Giao đồng chí Trần Hữu Thảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã làm việc, thống nhất 

với Sở Y tế thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 đối với các thành viên trên 

tàu cá BĐ-97444-TS có ông V.V.D khi tàu cá đang đánh bắt và về Cảng cá Tam Quan 

hoặc về cảng cá khác ngoài địa bàn tỉnh Bình Định. 

g) Giao đồng chí Phạm Văn Chung – Phó Chủ tịch UBND thị xã làm việc và đề 

nghị Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải xử lý các phương tiện vận tải đường dài đậu đỗ 

tại khu vực trạm thu phí BOT (phường Hoài Đức), gây ô nhiễm môi trường, mất an toàn 

giao thông và tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch COVID-19. 

Yêu cầu các thành viên BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã, các xã, phường; 

Thủ trưởng các ngành có liên quan trên địa bàn thị xã triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT. Thị ủy (b/c); 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- Các Hội đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: BCĐ. 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Phạm Trương 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 
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