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BÁO CÁO NHANH 

Tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn 

(Cập nhật lúc 17h00, ngày 14/7/2021) 

  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 

tỉnh, Thị ủy Hoài Nhơn. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 báo cáo nhanh công 

tác phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn thị xã, cụ thể như sau: 

I. Tình hình dịch bệnh đến 17h00 ngày 14/7/2021 

Tổng số ca mắc Covid-19: 18 người (Tam Quan Bắc 02 người, Tam Quan 

Nam 01 người, Tam Quan 02 người, Bồng Sơn 08 người, Hoài Châu 01 người, 

Hoài Hương 04 người), đang điều trị tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn. 

II. Kết quả thực hiện 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

- Triển khai thực hiện Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của 

Chủ tịch UBND tỉnh về việc điều chỉnh việc áp dụng biện pháp giãn cách xã hội 

trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn. 

- Chỉ đạo 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 nâng cao tinh 

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

điều hành; 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 quy định. 

Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành các biện pháp phòng chống 

dịch Covid-19 trong tình hình mới. Nếu đơn vị nào lơ là, thiếu trách nhiệm để nguồn 

bệnh xâm nhập, lây lan trong cộng đồng thành ổ dịch, thì sẽ xử lý kỷ luật nghiêm 

khắc người đứng đầu địa phương, đơn vị đó theo quy định pháp luật. 

- Ban hành Công văn số 1137/UBND-TH ngày 13/7/2021 về việc điều chỉnh việc 

áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã: Kể từ 0h00 ngày 14/7/2021, 

các phường: Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam Quan Nam, Hoài Hảo chuyển trạng 

thái thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 

31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ sang thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 

15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ. Các xã, phường còn lại của 

thị xã Hoài Nhơn tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 

15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (trừ phường Bồng Sơn vẫn 

thực hiện theo tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết 
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định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/07/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh; phường Hoài 

Hương tiếp tục thực hiện Công văn số 1068/UBND-TH ngày 05/7/2021 của Chủ 

tịch UBND thị xã cho đến khi có thông báo mới).  

- Ban hành Công văn số 1138/UBND-TH ngày 14/7/2021: Yêu cầu các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh (CSSXKD) trên địa bàn thị xã tiếp tục tập trung 

thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định của 

Trung ương, tỉnh và thị xã; Giao Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp Phòng Y tế, Trung 

tâm Y tế thị xã tiếp tục tăng cường kiểm tra, kiểm soát, hướng dẫn các doanh 

nghiệp, CSSXKD thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 ở các 

doanh nghiệp, CSSXKD theo quy định. 

- Ban hành Công văn số 1139/UBND-TH ngày 14/7/2021: Yêu cầu Phòng Tài 

nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, yêu cầu 

đơn vị khai thác, vận chuyển đất dôi dư tại Cụm công nghiệp Hoài Tân thực hiện 

nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế và các quy định pháp luật về bảo vệ môi 

trường, an toàn giao thông, an ninh trật tự, phòng chống dịch Covid-19; Công an thị 

xã Hoài Nhơn tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm trong quá trình vận chuyển đất dôi dư tại Cụm công nghiệp Hoài Tân 

2. Kết quả: 

2.1. Truy vết:  Trong ngày, truy vết 04 F1, 14 F2; lũy kế 766 F1; 3.339 F2. 

2.2. Cách ly: 

- Tập trung: 237 người. 

+ Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung thị xã Hoài Nhơn là 151 người (Tại khu cách 

ly Trường cao đẳng Bình Định (cơ sở 2) 63 và Hoài Sơn 72, TT GDNN-GDTX 16). Hiện 

nay, đã hoàn thành cách ly 37 người.  

+ Cách ly tại tỉnh 68 người. 

+ Tại các cơ sở y tế 21 người. 

- Tại nhà, nơi cư trú: 3.831 người (492 F1, 3.339 F2). Hiện đã hoàn thành 

cách ly 56 F1 (Tam Quan Bắc 38, Hoài Đức 01, Hoài Thanh Tây 04, Tam Quan 04, 

Hoài Tân 09), 2.121 F2 (Tam Quan 367, Hoài Thanh Tây 94, Hoài Thanh 205, 

Hoài Mỹ 34, Hoài Đức 62, Hoài Xuân 30, Tam Quan Nam 145, Hoài Hương 54, 

Tam Quan Bắc 212, Hoài Sơn 384, Hoài Hải 47, Hoài Phú 150, Hoài Tân 152, 

Hoài Hảo 185); các xã, phường còn lại đang tiếp tục rà soát. 

2.3. Khai báo y tế:  

- Khai báo y tế toàn dân: 185.732 người, chiếm 97% dân số. 

- Tại Trạm Y tế xã, phường: Lũy kế 42.584 người. 

- Hành khách được kiểm tra y tế tại các chốt trong ngày 250, lũy kế 12.901 

người (Hoài Nhơn 2.967 người); nhà xe cam kết 20.074 người; hành khách quét mã 

QR-CODE 7.278 người. 
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2.4. Thực hiện xét nghiệm PCR, test nhanh:  

- Xét nghiệm PCR: Trong ngày 147, lũy kế từ ngày 07/11/2021 đến nay: 

2.423 người. 

- Test nhanh: Trong ngày 3.350 lượt người, lũy kế 53.478, cụ thể: 

+ Tổng số lượng lấy mẫu xét nghiệm SAR-CoV2 tại các xã, phường và các 

điểm nguy cơ: 25.878 người. Cụ thể các xã, phường: Hoài Đức 444, Bồng Sơn 

4.276, Hoài Tân 449, Hoài Xuân 712, Hoài Thanh Tây 1.232, Hoài Thanh 1.040, 

Hoài Hảo 728, Hoài Phú 574, Hoài Châu 1.251, Hoài Châu Bắc 254, Hoài Sơn 142, 

Tam Quan 1.362, Tam Quan Bắc 4.724, Tam Quan Nam 1.568, Hoài Hương 5.086, 

Hoài Hải 438, Hoài Mỹ 630, Trường THPT Nguyễn Trân 46, các cơ quan 91, các 

khoa phòng của Trung tâm Y tế 331. 

+ Các khu chợ 1.837 (Chợ Cát – Hoài Hảo (215), chợ Đàng – Hoài Châu Bắc 

(157), chợ Hoài Sơn (170), chợ Tam Quan (110), chợ Hoài Hải (398), Chợ Trường 

Xuân, Tam Quan Bắc (337)...  

+ Tại các cụm công nghiệp: Đã tổ chức test nhanh Covid-19 cho 4.576/8.100 

công nhân, đạt 56,4%, trong đó: Công ty CP May Tam Quan 2.110, Công ty CP May 

An Phát 920, Công ty Thiên Phát 1.020, Công ty CP XNK Lâm sản Hoài Nhơn 183, 

Công ty May Vinatex Bồng Sơn 240, Công ty Nhân hòa 220. 

+ 6.061  tài xế xe đi qua chốt kiểm tra Covid - 19 phía Bắc thị xã có nguy cơ. 

+ Trong ngày 14/7/2021, Test nhanh tại 08 điểm 2.910 lượt người, lũy kế 

15.126. Trong đó: Tại Trạm Y tế Hoài Thanh Tây 5.748; tại Trung Tâm dịch vụ 

nông nghiệp 4.956; tại Nhà Văn hóa thôn Thành Sơn Tây, xã Hoài Châu 522; tại 

Trạm kiểm soát biên phòng Tam Quan, phường Tam Quan Bắc 1.197; tại Nhà Văn hóa 

khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Thanh 603; tại Nhà Văn hóa thôn Công Lương, 

xã Hoài Mỹ 609; tại Nhà Văn hóa khu phố Bình Chương, phường Hoài Đức 509; tại 

Trường trung học cơ sở Tam Quan, phường Tam Quan 982. 

2.5. Xử lý hóa chất tiêu độc khử trùng: Ngày 14/7/2021: Phun hóa chất tại 

phường Hoài Tân. 

2.6. Số lượng lao động, người thân của các gia đình ở Hoài Nhơn làm việc 

tại TP HCM và các tỉnh vùng dịch (rà soát thống kê đến ngày 14/7/2021): 18.174 

người, trong đó ở TP HCM 13.071 người. 

Trong ngày (tính đến 16h), đã về tại địa phương 14 người, trong đó (TP HCM 

4), lũy kế từ ngày 10/7/2021 đến nay: 100 người (trong đó TPHCM 49 người). Cụ 

thể: Hoài Châu Bắc 03, Tam Quan 05, Hoài Thanh Tây 05, Hoài Thanh 09, Hoài 

Mỹ 01, Hoài Đức 03, Hoài Xuân 04, Hoài Hảo 10, Hoài Tân 05, Tam Quan Nam 

03, Tam Quan Bắc 03, Hoài Châu 03, Hoài Phú 10, Bồng Sơn 23, Hoài Hương 04, 

Hoài Sơn 07, Hoài Hải 02. 

2.7. Xử phạt vi phạm hành chính trong phòng, chống dịch Covid-19:  
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Đã xử phạt vi phạm hành chính
1
 trên địa bàn 69 trường hợp, số tiền 373.150.000 

đồng (Công an tỉnh xử phạt 02 trường hợp, số tiền 15.000.000 đồng; UBND thị xã xử 

phạt 20 trường hợp, số tiền 250.000.000 đồng; Công an thị xã xử phạt 05 trường hợp, số 

tiền 42.500.000 đồng; UBND các xã, phường xử phạt 42 trường hợp, với số tiền 

65.650.000 đồng).  

  III. Các biện pháp dập dịch 

- Tạm thời giữ nguyên trạng hoạt động các chốt kiểm soát và các biện pháp tổ 

chức phòng, chống dịch như hiện tại cho đến khi có thông báo mới (chỉ tháo gỡ các 

chốt chặn khu vực vùng lõi có F0 tại các phường: Tam Quan, Tam Quan Bắc, Tam 

Quan Nam, Hoài Hảo) để kiểm soát nghiêm ngặt, tiếp nhận, khai báo y tế và thực 

hiện đúng qui định phòng, chống dịch, nhất là đối với người từ TP Hồ Chí Minh và 

các tỉnh/vùng dịch về địa phương lưu trú. 

- Tiếp tục quán triệt tinh thần “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không 

thoả mãn với kết quả đạt được bước đầu, không tự kiêu, tự mãn, chủ quan, lơ là, mất 

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

của dịch bệnh. Thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, 

chống dịch và đảm bảo thực hiện "mục tiêu kép" theo chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban 

Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống 

dịch Covid-19, các bộ, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Thị uỷ, UBND 

thị xã, Ban Chỉ đạo thị xã về phòng, chống dịch Covid-19. Đặc biệt, tiếp tục thực 

hiện các nội dung kết luận của Chủ tịch UBND thị xã - Trưởng ban BCĐ thị xã về 

phòng, chống dịch Covid-19 thị xã tại Hội nghị trực tuyến hàng ngày, phù hợp với 

mức độ “nguy cơ cao” và “nguy cơ rất cao” theo Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị 

số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

- Tăng cường quán triệt trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân nâng cao ý thức 

hơn nữa, trong đó tập trung tuyên truyền phân biệt nội dung khác nhau giữa thực hiện 

Chỉ thị số 16/CT-TTg và Chỉ thị số 15/CT-TTg để người dân thực hiện, không được 

chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch; tuyệt đối không để nguồn bệnh 

xâm nhập, lây lan trong cộng đồng.  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động thực chất của Tổ Covid-19 cộng 

đồng trong công tác quản lý người cách ly tại nhà và giám sát người từ tỉnh/vùng 

dịch về địa phương theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Tăng cường mạnh mẽ hơn nữa 

trong công tác kiểm tra, xử phạt kịp thời, nghiêm minh các đối tượng vi phạm quy 

định phòng, chống dịch.  

                                           
1
 Các hành vi vi phạm: Không thực hiện quyết định tạm đình chỉ hoạt động kinh doanh, dịch vụ Spa, hoạt động của cơ sở dịch 

vụ ăn uống công cộng có nguy cơ làm lây truyền dịch bệnh tại vùng có dịch; Từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng biện pháp 

cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền; Cố ý khai báo, thông tin sai sự thật về bệnh truyền 

nhiễm thuộc nhóm A; Không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người; Không chấp hành các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền; không đeo khẩu trang; 

không chấp hành các quy định của Chỉ thị 16. 
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- Tiếp tục chỉ đạo rà soát đối tượng ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đề nghị hỗ 

trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/72021 của Chính phủ và Quyết định số 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. 

  Trên đây là báo cáo tóm tắt tình hình và biện pháp cấp bách phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn; Ban Chỉ đạo thị xã báo cáo./. 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Sở Y tế (b/c); 

- Thường trực Thị uỷ (để b/c); 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19 thị xã; 

- Lưu: VT. 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 

Trần Hữu Thảo 
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