
UBND THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /BCĐ-TH Hoài Nhơn, ngày         tháng 7 năm 2021 
  

V/v chủ trương quản lý người 
tâm thần thực hiện giãn cách xã 

hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn 

 

 
Kính gửi:  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định; 
- Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; 
- Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

 
 Trong quá trình giãn cách xã hội, tập trung truy vết, cách ly… trên địa bàn 
thị xã Hoài Nhơn theo Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của 
UBND tỉnh Bình Định, đã xuất hiện đối tượng người tâm thần không rõ nguồn 
gốc trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; tự ý đi lại, di chuyển gây khó khăn trong việc 
kiểm soát để thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19. 
 Để quản lý chặt chẽ đối tượng người tâm thần không rõ nguồn gốc trong 
điều kiện thực hiện giãn cách xã hội; Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 
thị xã Hoài Nhơn kính đề xuất như sau: 
 - Bằng các biện pháp phù hợp, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 
xã, phường bắt buộc người tâm thần phải test nhanh SARS-CoV-2: Nếu âm tính, 
đề nghị Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận quản lý tại Trung tâm 
Nuôi dưỡng người tâm thần (ở phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn), nhằm không 
cho đối tượng này di chuyển rộng trên địa bàn có nguy cơ lây lan dịch bệnh. 
Nếu dương tính, kính đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo Sở Y tế chỉ định các biện pháp 
nghiệp vụ y tế cụ thể để Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã thực hiện. 

- Việc quản lý đối tượng người tâm thần tại điểm test nhanh SARS-CoV-2 
và đưa đến Trung tâm Nuôi dưỡng người tâm thần (ở phường Hoài Hảo, thị xã 
Hoài Nhơn); Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã thực hiện theo 
chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và ngành y tế. 

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã Hoài Nhơn kính đề 
nghị UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Lao động 
- Thương binh và Xã hội sớm có chủ trương chỉ đạo thực hiện khẩn cấp./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Sở Y tế; 
- TT. Thị ủy; 
- TT. HĐND thị xã; 
- UBND thị xã; 
- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã, xã, phường; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: BCĐ. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 
 
 

Phạm Văn Chung 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 
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