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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 lúc 17 giờ 00, ngày 07/7/2021 

 

Ngày 07/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã họp trực 

tuyến về đánh giá tình hình và giải pháp cấp bách 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 Đảng uỷ, Chủ tịch, Trưởng Ban chỉ đạo các xã, 

phường và các ngành 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. Phê bình Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường – Trưởng ban Ban Chỉ 

đạo phòng, chống dịch COVID-19 phường Hoài Thanh do quyết tâm chính trị 

chưa cao, thiếu chủ động và quyết liệt, thần tốc trong các khâu phòng chống dịch, 

chỉ đạo xây dựng và thực hiện phương án huy động, bố trí lực lượng chốt chặn, 

nhất là Tổ COVID-19 cộng đồng thiếu tính khả thi, bị động trong công tác phòng, 

chống dịch do chưa thực hiện tốt nguyên tắc “3 trước” (đánh giá nhận định trước; 

chuẩn bị phương án trước; phát hiện, hành động trước) và “4 tại chỗ” (lực lượng tại 

chỗ; chỉ huy tại chỗ; phương tiện tại chỗ; hậu cần tại chỗ). 

Yêu cầu khẩn trương rà soát, bổ sung và hoàn thiện phương án phòng, chống 

dịch COVID-19 ở địa phương mình, đặc biệt là kiện toàn các Tổ, điểm chốt chặn 

nghiêm ngặt và thành lập đầy đủ số lượng, đảm bảo chất lượng hoạt động các Tổ 

phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng, Tổ tuyên truyền, Tổ giám sát, Tổ hậu 

cần theo Quyết định số 5053/QĐ-BYT ngày 03/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban 

hành “Sổ tay Hướng dẫn thực hành truy vết người tiếp xúc với người có xét 

nghiệm SARS-CoV-2 dương tính” và 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. Chủ động xây dựng kịch bản giả 

định, nếu trên địa bàn phường xuất hiện ca dương tính với SAR-CoV-2 thì thực 

hiện ngay các giải pháp bắt buộc tương ứng đối với mức độ “nguy cơ rất cao”, 

thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Thời gian hoàn thành, báo cáo BCĐ và Tổ công tác đặc biệt của Thị uỷ chậm nhất 

05 giờ 00 sáng ngày 08/7/2021; giao đồng chí Nguyễn Chí Công - Phó Chủ tịch 

UBND thị xã – Chỉ huy trưởng Sở Chỉ huy các xã, phường phía Nam đôn đốc, 

kiểm tra tính khả thi của phương án, chỉ đạo thực hiện theo quy định. 

2. Phê bình Công an thị xã trong việc chậm thực hiện các ý kiến kết luận của 

Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 



thị xã, mặc dù đã chỉ đạo, nhắc nhở nhiều lần, nhưng chậm xử lý các đối tượng vi 

phạm quy định phòng, chống dịch COVID-19. Yêu cầu Công an thị xã rút kinh 

nghiệm sâu sắc, khẩn trương điều tra, kịp thời xử lý nghiêm minh đối với các đối 

tượng có hành vi không khai báo y tế hoặc khai báo không trung thực, trốn tránh, 

chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế, đưa thông tin sai sự thật lên 

mạng xã hội, găm hàng, tăng giá, gây bất ổn thị trường… nhằm răn đe, giáo dục, 

không để Nhân dân hoang mang trong điều kiện thực hiện giãn cách xã hội. Tăng 

cường các Tổ kiểm tra lưu thông dọc tuyến Quốc lộ 1A nhằm phát hiện, ngăn 

chặn, xử lý nghiêm các xe khách, xe tải đường dài dừng, đậu đỗ dọc tuyến không 

đảm bảo các quy định phòng chống dịch dọc tuyến, có nguy cơ xâm nhập vào địa 

bàn thị xã. 

3. Yêu cầu Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, phường siết chặt kỷ luật, 

kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong 

tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh; tăng cường tuyên truyền, nhắc nhở, kiểm 

tra, xử phạt; yêu cầu người dân và các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và thị xã, nhất là Công 

điện số 10/CĐ-UBND ngày 07/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh về tăng cường 

triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến 

mới của dịch bệnh (đính kèm Công điện số 10/CĐ-UBND). Tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu lực, hiệu quả các nội dung kết luận của Trưởng ban BCĐ 

phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại Thông báo số 66/TB-BCĐ ngày 06/7/2021 

và Thông báo số 73/TB-BCĐ ngày 07/7/2021; khẩn trương tập trung hoàn thành 

các nội dung công việc chưa thực hiện xong. 

a) 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, UBND phường Hoài 

Hương ngay trong đêm ngày 07/7/2021 tiếp tục tập trung truy vết 04 người còn lại 

đi cùng chuyến xe Gia Vỹ, tiếp xúc gần với ông V.V.D (phường Hoài Hương). 

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

phương tiện qua các chốt kiểm soát, thực hiện đúng quy định phòng, chống dịch 

COVID-19. Người dân từ địa phương khác khi qua các chốt kiểm soát phải có giấy 

xác nhận test nhanh hoặc xét nghiệm PCR âm tính với SARS-CoV-2 trong vòng 3 

ngày trước khi đến/về địa phương. Kiểm soát chặt chẽ người từ vùng dịch, đặc biệt 

là từ TP. Hồ Chí Minh, các tỉnh phía Nam, tỉnh Phú Yên và tỉnh Quảng Ngãi 

đến/về địa phương (bằng các phương tiện xe máy, ô tô, máy bay, đường thủy, 

đường sắt) để thực hiện khai báo y tế và thực hiện các biện pháp cách ly y tế phù 

hợp; tuyệt đối không để sót, lọt người từ vùng dịch về mà không khai báo y tế, 

không cách ly theo Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế về 

việc tiếp nhận đối với người từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương. Ngay trong ngày 

08/7/2021, phải hoàn thành danh sách gia đình có con em, người thân trên địa bàn 

từng thôn, khu phố đang lao động, công tác tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh vùng 

dịch có khả năng về tại địa phương, báo cáo BCĐ thị xã trước 17 giờ 00 ngày 

08/7/2021 để theo dõi, tiếp nhận, kiểm tra, giám sát chặt chẽ. 



c) Khẩn trương kiện toàn, củng cố mô hình hoạt động của Tổ phòng, chống 

COVID cộng đồng; bảo đảm hoạt động hiệu quả với phương châm “đi từng ngõ, 

gõ từng nhà, rà từng đối tượng”; phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên để 

theo dõi, giám sát từng hộ gia đình, kịp thời phát hiện người từ vùng dịch về để 

hướng dẫn thực hiện khai báo y tế và thực hiện các biện pháp cách ly y tế theo quy 

định. Kiểm soát chặt chẽ người cách ly tại nhà, nơi cư trú theo quy định của Bộ Y 

tế; kiên quyết không để lây lan dịch bệnh ra cộng đồng; đặc biệt phải khắc phục 

ngay những hạn chế trong công tác quản lý, giám sát các đối tượng cách ly tại nhà, 

nơi cư trú như thời gian qua. Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng 

giãn cách xã hội, không tập trung quá 02 người người ngoài phạm vi công sở, 

trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng; giảm số lượng tiểu thương bán hàng 

không thiết yếu tại các chợ, tạm dừng hoạt động chợ khi nhận thấy có nguy cơ cao; 

chỉ đạo tuyệt đối không nhóm chợ tự phát, tạm dừng hoạt động xây dựng của nhóm 

thợ hồ xây dựng nhà ở tư nhân trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội nếu 

không đảm bảo các quy định phòng, chống dịch nhằm phòng ngừa nguy cơ lây lan 

dịch bệnh COVID-19; kiểm tra xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định 

phòng, chống dịch kịp thời, hiệu quả. 

4. Yêu cầu lực lượng tại các chốt kiểm soát tăng cường kiểm tra, kiểm soát 

tất cả các phương tiện vận tải đường bộ phải đảm bảo thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch COVID-19; nhất là tất cả lái xe, phụ xe, người giao, nhận 

hàng… của các xe chở khách, xe vận chuyển hàng hóa; nếu vào địa bàn thị xã Hoài 

Nhơn giao, nhận hàng, trả khách đều phải khai báo y tế và có giấy chứng nhận xét 

nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 (trong vòng 3 ngày kể từ ngày đến/về địa 

phương). Tuyệt đối không cho lái xe và người có liên quan trên xe vào địa bàn thị xã 

khi chưa xét nghiệm có kết quả âm tính và thời hạn quy định (theo quy định tại mục 

khoản 9, Công điện số 08/CĐ-UBND ngày 29/6/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh). 

5. Giao đồng chí Trần Hữu Thảo – Phó Chủ tịch UBND thị xã, Phó Trưởng 

ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã chỉ đạo thực hiện các nội 

dung sau: 

a) Chuẩn bị sẵn sàng các khu cách ly tập trung, bảo đảm đủ các điều kiện 

cần thiết để tiếp nhận, cách ly người tiếp xúc gần với ca bệnh, bảo đảm các điều 

kiện cần thiết khác để đón người Hoài Nhơn từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh, vùng 

dịch về địa phương theo Công văn số 5389/BYT-MT ngày 07/7/2021 của Bộ Y tế 

(không thuộc diện đối tượng cách ly tại nhà). 

b) Mua sắm, chuẩn bị sẵn test nhanh kháng nguyên với số lượng đảm bảo, 

có dự phòng nhằm chủ động đáp ứng nhu cầu phòng chống dịch của địa phương, 

đặc biệt là nhu cầu tầm soát ca nghi mắc COVID-19 trong cộng đồng và xét 

nghiệm diện rộng tại các địa điểm phát hiện có ca nguy cơ cao mắc COVID-19. 

Thực hiện bằng test nhanh kháng nguyên hoặc xét nghiệm PCR đối với người cách 

ly tại nhà, nơi cư trú ít nhất 03 lần vào ngày đầu, ngày thứ 3 và ngày thứ 6 trong 

thời gian cách ly y tế tại nhà (đối với người từ vùng dịch về địa phương). 

c) Chỉ đạo bổ sung lực lượng y tế tư nhân (y và dược), y tế trường học, y tế 

thôn vào các tổ điều tra dịch tễ, lấy mẫu, xét nghiệm… tham gia thực hiện có hiệu 

quả công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã trong tình hình, diễn 



biến mới của dịch bệnh. Trường hợp thiếu nhân viên y tế, thì đề nghị tỉnh chi viện nhân 

viên y tế từ Trường Cao đẳng y tế Bình Định tham gia công tác phòng, chống dịch. 

d) Củng cố, kiện toàn nhân lực tại Chốt kiểm soát phía Bắc thị xã (tại thôn 

Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc), điều chỉnh nhiệm vụ của điểm xét nghiệm test 

nhanh COVID-19 tại phường Hoài Thanh Tây và Hoài Tân; đồng thời bổ sung, mở 

rộng một số điểm tại Trạm Y tế các xã, phường trọng điểm để test nhanh COVID-

19 cho người dân có nhu cầu và tự nguyện (mức thu bằng giá mua vào theo hợp 

đồng – hiện tại là 135.000 đồng/lượt test). Thời gian bắt đầu hoạt động từ ngày 

08/7/2021. 

đ) Chỉ đạo tiêu độc, khử trung, thu gom, vận chuyển rác và bố trí các thùng 

đựng rác tại các điểm chốt phía Bắc thị xã (thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc), 

Vĩnh Tuy, tăng cường kiểm tra việc tiêu độc, khử trùng các chợ trên địa bàn; có kế 

hoạch thu gom, dọn vệ sinh, phun hóa chất tiêu độc toàn diện làm sạch môi trường trên 

địa bàn thị xã đảm bảo môi trường sạch trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 

6. Đề nghị UBMTTQVN thị xã kêu gọi các tầng lớp nhân dân chung sức, 

đồng lòng đẩy lùi dịch bệnh. Mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận phòng, 

chống dịch COVID-19. Ngoài tự giác chấp hành nghiêm túc các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh trong điều kiện giãn cách xã hội, mọi người dân cần nâng cao tinh 

thần cảnh giác cao độ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, báo cáo chính quyền địa 

phương khi người lạ, người từ địa phương khác đến thôn, khu phố mình mà không 

khai báo y tế, không thực hiện các quy định phòng, chống dịch, nhất là người từ 

TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hoà… các 

vùng dịch theo thông báo của Bộ Y tế; tuyệt đối không bao che, buông lỏng, lơ là trong 

công tác phòng, chống dịch. Đẩy mạnh phong trào tự quản, tự bảo vệ theo phương châm: 

“thôn giữ sạch dịch tại thôn; khu phố giữ sạch dịch tại khu phố” góp phần quan 

trọng có tính quyết định trong công tác dập dịch của thị xã. 

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

phường; Thủ trưởng các ngành, đơn vị 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 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ  

Phạm Trương 
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