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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 08/7/2021 

 

Ngày 08/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã họp trực 

tuyến về tăng cường triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trong tình hình, diễn biến mới của dịch bệnh. 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 thành viên BCĐ thị xã, các Tổ công tác, Thủ trưởng các cơ quan, 

đơn vị có liên quan; Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục quán 

triệt, triển khai mạnh mẽ, quyết liệt hơn nữa, nghiêm túc thực hiện các văn bản chỉ 

đạo của Trung ương, tỉnh, thị xã về công tác phòng, chống dịch COVID-19; các ý 

kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban BCĐ phòng, chống dịch 

COVID-19 thị xã tại Thông báo số 64/TB-BCĐ ngày 05/7/2021, Thông báo số 

66/TB-BCĐ ngày 06/7/2021, Thông báo số 73/TB-BCĐ ngày 07/7/2021, Thông 

báo số 77/TB-BCĐ ngày 08/7/2021 … 

Phối hợp triển khai thực hiện tốt phương án kiểm soát, tiếp nhận người dân 

từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch đến/về thị xã Hoài Nhơn theo 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; 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; Công văn số 

4052/UBND-VX ngày 08/7/2021 của UBND tỉnh về việc thực hiện các biện pháp 

cách ly y tế, xét nghiệm đối với người đến/về tỉnh từ vùng dịch; Công văn số 

2452/SYT-NVY ngày 08/7/2021 của Sở Y tế về việc hướng dẫn thực hiện xét 

nghiệm đối với người đến/về tỉnh từ vùng dịch. Lưu ý, phối hợp quản lý chặt chẽ 

tất cả các khâu kiểm soát, kiểm tra y tế, khai báo y tế, cách ly y tế, xét nghiệm … 

theo quy định, nhằm phát hiện sớm, kịp thời ngăn chặn nguồn bệnh xâm nhập, 

tuyệt đối không để lây lan trong cộng đồng thành ổ dịch. 

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

ban BCĐ thị xã thực hiện các nội dung sau: 

a. Chỉ đạo tập huấn nhanh cho lực lượng y tế tư nhân, y tế học đường, y tế 

thôn (đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch) và khảo sát, chọn địa điểm phù hợp, 



thuận lợi và thành lập, kiện toàn 07 Tổ xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-

CoV-2 tại các xã, phường để xét nghiệm/test nhanh phục vụ người dân có nhu cầu 

và tự nguyện trả phí, nhất là phục vụ con em người Hoài Nhơn đến/về địa phương 

để lưu trú và các nhóm đối tượng nguy cơ cao, 07 điểm gồm: (1) tại xã Hoài Châu 

phục vụ người dân xã Hoài Châu Bắc, Hoài Châu, Hoài Phú, Hoài Sơn; (2) tại 

phường Hoài Đức phục vụ người dân phường Hoài Đức, một phần người dân 

phường Bồng Sơn; (3) tại phường Hoài Tân (Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp thị xã) 

phục vụ người dân phường Hoài Tân, một phần người dân phường Bồng Sơn; (4) tại 

phường Tam Quan Bắc phục vụ ngư dân vào Cảng cá Tam Quan và một phần người 

dân phường Tam Quan Bắc; (5) tại phường Hoài Thanh (chọn điểm dọc tuyến 

đường ĐT639) phục vụ người dân phường Hoài Thanh, Hoài Hương, Tam Quan 

Nam; (6) tại xã Hoài Mỹ (chọn điểm tại thôn Công Lương) phục vụ người dân xã 

Hoài Mỹ, Hoài Hải; (7) tại phường Tam Quan phục vụ người dân phường Tam 

Quan, Hoài Hảo và một phần người dân phường Tam Quan Bắc.  

- Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của Điểm xét nghiệm test nhanh 

COVID-19 tại điểm Trạm Y tế Hoài Thanh Tây và Hoài Tân (Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp thị xã); đồng thời, tùy vào điều kiện thực tế, tổ chức các Tổ xét 

nghiệm đáp ứng kịp thời nhu cầu, đảm bảo công tác phòng, chống dịch trọng tâm, 

trọng điểm, hiệu quả. 

- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị liên quan phối hợp tổ chức xét nghiệm PCR 

cho tất cả cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang trên địa bàn thị xã 

(kể cả ở xã, phường); nhất là thực hiện xét nghiệm định kỳ trong thời gian cách ly 

tại nhà đối với người từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch đến/về địa phương 

lưu trú theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 2452/SYT-NVY ngày 

08/7/2021. 

b. Kiến nghị UBND tỉnh, các sở, ngành liên quan của tỉnh một số nội dung: 

- Đề nghị chi viện 80 nhân viên y tế từ Trường Cao đẳng y tế Bình Định 

tham gia công tác điều tra, truy vết, sàng lọc, xét nghiệm test nhanh kháng nguyên 

SARS-CoV-2, phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã 

(nếu xét thấy lực lượng y tế tư nhân, y tế học đường không đảm nhận được nhiệm 

vụ trên). 

- Đề nghị Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh điều động, bổ sung đủ lực lượng để đảm 

bảo quân số vận hành, đảm nhận nhiệm vụ tại 05 cơ sở cách ly tập trung mới thành 

lập trên địa bàn thị xã, sau khi thống nhất với Ban Chỉ huy Quân sư thị xã. 

- Trình UBND tỉnh, UBMT TQVN tỉnh, Sở Y tế ưu tiên hỗ trợ kịp thời, đủ 

số lượng test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 cho thị xã Hoài Nhơn để đảm bảo 

phục vụ nhu cầu trong thời gian đến, nhất là kịp thời test nhanh cho công dân thị 

xã từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch về địa phương lưu trú theo chủ 

trương của Trung ương. 

3. Giao UBND xã Hoài Mỹ thiết lập chốt “đóng” tại đèo Phú Thứ (giữa xã 

Hoài Mỹ và xã Mỹ Đức, huyện Phù Mỹ); cử người trực chốt, khoá chặt 24/24h, 

tuyệt đối không cho người, phương tiện qua lại giữa 2 địa phương. Thời gian hoàn 

thành trong đêm ngày 08/7/2021.  



4. Giao UBND phường Hoài Hương phối hợp UBND phường Hoài Thanh 

xác minh trường hợp công dân ở khu phố Thiện Đức từ tỉnh Đồng Nai về địa 

phương nhưng chưa thực hiện khai báo y tế khi qua chốt kiểm tra y tế, báo cáo 

BCĐ thị xã; khảo sát địa hình, thiết lập chốt kiểm tra y tế trên tuyến Tài Lương – 

Ca Công (ranh giới giữa 02 phường) kiểm soát chặt chẽ, nghiêm ngặt các đường 

hẻm người dân ra/vào địa bàn phường Hoài Hương theo quy định phòng, chống 

dịch. Thời gian hoàn thành trong đêm ngày 08/7/2021. 

5. Yêu cầu UBND xã, phường, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch xã, phường: 

a. Kiện toàn, theo dõi, giám sát nghiêm ngặt các đối tượng nguy cơ cao: F1, 

F2 đang cách ly tại nhà, đối tượng từ TP Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch về địa 

phương lưu trú … đúng quy định của Bộ Y tế, UBND tỉnh, Sở Y tế; tuyệt đối 

không để sót, lọt do chủ quan gây ra; 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. Nâng cao hiệu lực quản lý, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử phạt kịp 

thời, nghiêm minh đối với các đối tượng cách ly tại nhà vi phạm quy định phòng, 

chống dịch. 

b) Khẩn trương tiếp tục rà soát, 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 người”; 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, với mức độ nghiêm ngặt hơn. 

c) Chú trọng tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện đúng khoảng 

cách giãn cách xã hội, không tập trung quá 02 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. Chỉ đạo Công an xã, phường tăng cường kiểm tra, kịp thời 

xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm quy định phòng, chống dịch. 

d) Đảm bảo đầy đủ vật tư, trang thiết bị cần thiết (kể cả điện, nước …) cho 

lực lượng các chốt kiểm soát, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người làm nhiệm vụ; 

khảo sát, chọn địa điểm lập chốt, phân công và bố trí lực lượng tại các chốt đảm 

bảo khoa học, có sự thoả thuận với xã, phường giáp ranh, tiết kiệm nhân lực, kiểm 

soát chặt chẽ 24/24h. Chỉ đạo lực lượng trực tại các chốt phải nghiêm túc thực hiện 

“5K” và quy định phòng, chống dịch; kiểm tra, kiểm soát tất cả người, phương 

tiện, nhất là người về từ TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh/vùng dịch, tất cả lái xe, phụ 

xe, người giao, nhận hàng… 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 có kết quả xét nghiệm). 

6. Giao Đồn Biên phòng Tam Quan Nam chủ trì, phối hợp với UBND xã, 

phường ven biển thành lập các Tổ công tác (đại diện Đồn Biên phòng làm Tổ 

trưởng) kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện giãn cách xã hội dọc tuyến biển; tuyệt 

đối không để người lạ, ngư dân xâm nhập vào địa bàn bằng đường biển mà không 



khai báo y tế và không thực hiện theo quy định phòng, chống dịch. Phối hợp với 

các xã, phường ven biển lập danh sách tàu cá, thuyền viên (nhất là cá ngư dân lưu 

trú ở cảng cá các tỉnh/vùng có dịch) chuẩn bị vào Cảng cá Tam Quan để yêu cầu 

test nhanh, khai báo y tế … đảm bảo an toàn tuyệt đối; kiểm soát chặt chẽ, không 

cho tàu cá, ngư dân vào Cảng cá Tam Quan mà không thực hiện đảm bảo các biện 

pháp phòng, chống dịch theo quy định.  

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 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Phạm Trương 
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