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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 12/7/2021 

 

Ngày 12/7/2021, 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 nâng cao tinh 

thần trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

quản lý, điều hành; siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp 

phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới; 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; các 

văn bản và ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban BCĐ phòng, 

chống dịch COVID-19 thị xã tại Hội nghị trực tuyến hàng ngày... Trong quá trình 

triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo, đề xuất Ban 

chỉ đạo thị xã xem xét, giải quyết. 

2. Yêu cầu Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, phường tiếp tục rà soát, 

khẩn trương khắc phục ngay một số tồn tại, hạn chế như thời gian qua; tuyệt đối 

không thoả mãn với kết quả đã đạt được bước đầu, không tự kiêu, tự mãn, mất 

cảnh giác trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình, diễn biến 

mới của dịch bệnh. Tiếp tục quán triệt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng 

cao ý thức hơn nữa, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, để sót, lọt đối tượng 

mang nguồn bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng thành ổ dịch, sự bất cẩn sẽ trả 

giá, đe dọa tính mạng và sức khỏe của Nhân dân. 

a) Tiếp tục thực hiện chặt chẽ, nghiêm ngặt tất cả các khâu như: tuyên 

truyền, vận động; chốt chặn nghiêm nghặt, yêu cầu khai báo y tế, thực hiện biện 

pháp cách ly y tế phù hợp; giám sát chặt chẽ các đối tượng cách ly y tế tại nhà; 

kiểm tra, giát sát việc thực hiện giãn cách xã hộ, đảm bảo “5K”; nâng cao chất 

lượng hoạt động thực chất của Tổ COVID cộng đồng; kiểm tra, xử phạt kịp thời, 

nghiêm minh các đối tượng vi phạm … 



b) Tiếp tục củng cố, kiện toàn, nâng cao hiệu lực, hiệu quả các chốt kiểm tra 

y tế, 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, lái xe, phụ xe, người giao, nhận hàng, tất cả công nhân các nhà 

máy … 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). 

c) Đề nghị Đảng uỷ xã, phường nghiêm túc thực hiện Công văn số 113-

CV/TU ngày 09/7/2021 của Ban Thường vụ Thị uỷ, phân công đảng viên tăng 

cường phụ trách hộ, nhóm hộ gia đình trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 

tại địa phương; phát huy vai trò tiền phong, gương mẫu của đảng viên trong việc 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện cách ly y tế tại nhà theo đúng quy định. Thời gian hoàn thành việc phân 

công cụ thể trong từng Tổ COVID cộng đồng, báo cáo Thường trực Thị uỷ trước 15 

giờ 00, ngày 13/7/2021; đề nghị các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ, Thị 

uỷ viên phụ trách xã, phường nắm chắc danh sách đảng viên được phân công phụ 

trách hộ, nhóm hộ gia đình để theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện có hiệu quả. 

d) Khẩn trương báo cáo danh sách công dân Hoài Nhơn về từ TP. Hồ Chí 

Minh trước 12 giờ 00 ngày 13/7/2021 để BCĐ thị xã gửi Sở Y tế và Tổ lấy mẫu, xét 

nghiệm PCR đúng định kỳ thời gian quy định của Bộ Y tế, Sở Y tế. 

e) Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường, thị trấn tăng cường công tác phối hợp 

liên ngành đảm bảo quản lý, kiểm soát chặt chẽ các đối tượng cách ly tại nhà/nơi 

lưu trú theo quy định; Trạm Y tế cần phân công cụ thể nhân viên y tế thực hiện 

giám sát, theo dõi sức khỏe công dân thực hiện cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú, kịp 

thời báo cáo để chuyển cách ly tại cơ sở y tế ngay đối với các trường hợp cách ly 

tại nhà/nơi lưu trú có các triệu chứng mệt mỏi, mất khứu giác, vị giác, sốt, ho, khó 

thở…; trước khi công dân hoàn thành cách ly tại nhà/nơi lưu trú cần rà soát kỹ 

thông tin về kết quả xét nghiệm, tình hình sức khỏe trong các ngày cách ly. 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả quy định giãn cách xã hội theo 

Chỉ thị 16/CT-TTG của Thủ tướng Chính phủ đối với các phường: Tam Quan Bắc, 

Tam Quan Nam, Tam Quan, Hoài Hảo, Hoài Hương, Hoài Xuân; thực hiện giãn 

cách xã hội theo Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ đối với các xã, 

phường còn lại trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn cho đến khi có thông báo mới. 

3. Đề nghị Thường trực Đảng uỷ chỉ đạo UBMTTQVN xã, phường rà soát, 

cân đối, xem xét hỗ trợ thêm (ngoài phần cấp trên hỗ trợ) cho các hộ nghèo, cận 

nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn và chủ động chăm lo công tác an sinh xã hội ở địa 

phương mình, hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết trong thời gian thực hiện 

giãn cách xã hội. 

4. Yêu cầu UBND các xã, phường có điểm test nhanh thông tin số liệu test 

nhanh hàng ngày để các xã, phường (theo khu vực địa bàn test nhanh) tiếp tục vận 

động Nhân dân tích cực thực hiện test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 theo nhu 

cầu và tự nguyện trả phí, trong đó chú ý 100% thuyền trưởng, thuyền viên tàu cá 

vào Cảng cá Tam Quan phải test nhanh có kết quả âm tính mới được về nhà lưu 

trú; nâng cao tỷ lệ người dân xét nghiệm trên địa bàn, góp phần quan trọng tầm 

soát, sàng lọc người bệnh, nhất là người bệnh mà không có triệu chứng, sớm có 



biện pháp cách ly y tế, hạn chế tối đa lây lan ra cộng đồng. Trong đó, UBND xã 

Hoài Sơn và các xã, phường có nhóm nguy cơ, khẩn trương tuyên truyền, vận động 

các nhóm đối tượng trên địa bàn đến điểm test nhanh đã quy định xét nghiệm nhằm 

chủ động kiểm soát, sàng lọc, xử lý dịch bệnh kịp thời. 

5. Yêu cầu UBND xã Hoài Mỹ theo dõi, quản lý chặt chẽ đối với ông Phan 

Văn H (thôn An Nghiệp) đã bỏ nhà đi từ lâu, nay trở về địa phương, có biểu hiện 

tâm thần. Chỉ đạo theo dõi, thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch. 

6. Yêu cầu UBND xã Hoài Hải thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày đối với 06 

ngư dân về từ Malaysia; định kỳ thực hiện xét nghiệm SARS-CoV-2 đối với các 

trường hợp cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 2472/SYT-

NVY ngày 09/7/2021. Phối hợp với UBND xã Hoài Mỹ tăng cường quản lý, kiểm 

soát tuyến biển, tuyệt đối không để sót, lọt người về từ bãi biển Bãi Con mà không 

đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch. 

7. Đồn Biên phòng Tam Quan Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả Tổ công tác 

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. 

8. Công an thị xã nghiêm túc thực hiện công tác kiểm tra y tế tại chốt đèo 

Vĩnh Tuy và thôn Gia An Đông, xã Hoài Châu Bắc; tiếp tục 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.  

9. Giao đồng chí Nguyễn Chí Công – Phó Chủ tịch UBND thị xã kiểm tra, 

chỉ đạo Công ty TNHH Xây dựng Thành Hương và Công ty TNHH Xây dựng 

Tổng hợp Kim Thành dừng hoạt động khai thác, v ận chuyển cát sông Lại Giang 

ngay trong ngày 13/7/2021, đảm bảo thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống dịch 

theo quy định.  

- Chỉ đạo Phòng Quản lý đô thị, Đội Quản lý trật tự đô thị và UBND xã, 

phường tăng cường năng lực thu gom rác thải, có kế hoạch thu gom rác thải trên 

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

- Chỉ đạo các đơn vị cung cấp nước có kế hoạch cung cấp đảm bảo nước 

sinh hoạt cho Nhân dân trên địa bàn thị xã trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội 

và thời tiết nắng nóng. 

10. Giao đồng chí Phạm Văn Chung – Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị 

xã kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển đất dôi dư tại Cụm Công nghiệp Hoài 

Tân; yêu cầu đơn vị lấy đất phải tưới nước và khắc phục ô nhiễm môi trường, nếu 

không đảm bảo công tác bảo vệ môi trường, an toàn phòng chống dịch thì yêu cầu 

dừng hoạt động ngay. 

- Tăng cường quản lý công nhân, người lao động qua/lại các chốt kiểm tra y 

tế đến nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ, đảm bảo quy định phòng 

chống dịch COVID-19; nếu vi phạm, thì yêu cầu Chủ doanh nghiệp tạm dừng hoạt 

động vì không đảm bảo điều kiện phòng, chống dịch theo quy định.  



- Yêu cầu các doanh nghiệp thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu 

cầu, biện pháp phòng, chống dịch theo nhiệm vụ được giao và nhất là xử lý trường 

hợp khi có ca mắc COVID-19 theo quy định tại Quyết định số 2225/QĐ-BCĐQG 

ngày 28/05/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc 

“hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại trung 
tâm thương mại, siêu thị, chợ nhà hàng” và Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2020 về việc “hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động”. Chỉ đạo doanh nghiệp 

khi chủ động mua test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 phải đảm bảo theo tiêu 

chuẩn quy định của ngành Y tế và báo cáo Trung tâm Y tế thị xã và Sở Y tế.  

- Chỉ đạo tổ chức xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-COV-2 cho 

toàn bộ công nhân may tại Công ty TNHH Sinh Phát Việt Nam và một số doanh 

nghiệp có số lao động từ 30 công nhân trở lên. 

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; 

- 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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