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THÔNG BÁO 

Kết luận của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã 

tại cuộc họp Ban Chỉ đạo chiều ngày 05/7/2021 

 

Ngày 05/7/2021, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã họp trực 

tuyến về tình hình và biện pháp dập dịch sau 02 ngày thực hiện giãn cách xã hội 

toàn thị xã theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg và Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ. 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 Ban Chỉ đạo, Chủ tịch UBND các xã, phường nghiêm túc triển 

khai và triển khai mạnh mẽ, quyết liệt, thần tốc hơn nữa trong việc thực hiện các 

văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thị xã về công tác phòng, chống dịch 

COVID-19; Thông báo số 64/TB-BCĐ ngày 05/7/2021 về kết luận của Trưởng ban 

BCĐ phòng, chống dịch COVID-19 thị xã tại cuộc họp BCĐ chiều ngày 

04/7/2021… Căn cứ vào tình hình thực tiễn trên địa bàn xã, phường, quyết định 

thực hiện các giải pháp bổ sung hoặc ở mức cao hơn, so với các giải pháp phòng 

chống dịch UBND thị xã quy định. 

2. Yêu cầu UBND các xã, phường phía Nam thị xã (Hoài Thanh, Hoài 

Thanh Tây, Hoài Tân, Hoài Xuân, Hoài Đức, Hoài Mỹ, Hoài Hải) nghiêm túc thực 

hiện Công văn số 1069/UBND-TH ngày 05/7/2021 của UBND thị xã về tăng 

cường mạnh mẽ các giải pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19 ở mức 

“nguy cơ rất cao” tại các xã, phường phía Nam thị xã. 

3. Phê bình Chủ tịch UBND – Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 phường Hoài Hương 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 thiếu “3 

trước” và “4 tại chỗ”. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND phường Hoài Hương khẩn trương thực hiện ngay 

các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 ở mức độ “nguy cơ rất cao” theo 

Quyết định số 2805/QĐ-UBND ngày 03/7/2021 của UBND tỉnh Bình Định về việc 

giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Hoài Nhơn theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ, tại phường Hoài Hương theo Công văn số 1068/UBND-TH ngày 

05/7/2021 của UBND thị xã, trong đó: khoanh vùng, khóa chặt khu vực có ca 



dương tính với SAR–CoV–2 theo mô hình “3 lớp” để kiểm soát chặt chẽ nguồn lây 

theo nguyên tắc gia đình cách ly với gia đình; khu phố cách ly với khu phố; phường 

cách ly với các xã, phường giáp ranh; tạm dừng các hoạt động sản xuất, các chợ trên 

địa bàn phường chưa đảm bảo an toàn phòng chống dịch COVID-19 theo quy định. 

- 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 - 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, để phối hợp thực 

hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch COVID-19 tương ứng mức độ “nguy 

cơ rất cao”. Thời gian hoàn thành, báo cáo BCĐ và Tổ công tác đặc biệt của Thị uỷ 

chậm nhất 05h00 sáng ngày 06/7/2021. Giao Phó Chủ tịch UBND thị xã – Chỉ 

huy trưởng Sở Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 các xã, phường phía Nam 

thị xã – Nguyễn Chí Công kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo UBND phường Hoài Hương 

thực hiện theo quy định. 

- Triển khai các giải pháp mạnh mẽ, quyết liệt, linh hoạt, thần tốc hiệu quả các 

nội dung: Rà soát kết quả khai báo y tế toàn dân nhóm nguy cơ cao, các đối tượng từ 

các vùng dịch (nhất là TP. Hồ Chí Minh, Đức Phổ - Quảng Ngãi); sàng lọc, điều tra 

dịch tễ gắn với truy vết, lấy mẫu xét nghiệm nhanh, cách ly thần tốc… Ngay trong 

đêm nay (ngày 05/7/2021). Tiếp tục tập trung cao độ vào khâu truy vết F1, F2 có dự 

đám giỗ tại khu phố Ca Công (một số người dân ở khu phố Ca Công, Ca Công Nam, 

Thạnh Xuân Bắc (Hoài Hương), Lâm Trúc 1, 2 (Hoài Thanh) còn sót, lọt để cách ly, 

xét nghiệm PCR để có kết quả sáng ngày 06/7/2021; tổ chức test nhanh các đối tượng 

có nguy cơ cao ở vùng lõi (gồm: Ca Công, Ca Công Nam, Thạnh Xuân Bắc, Thạnh 

Xuân Đông, Nhuận An Đông và vùng có liên quan sau truy vết). 

 - Yêu cầu Công an phường Hoài Hương củng cố hồ sơ, lập thủ tục xử lý vi 

phạm hành chính ông T.L.N (khu phố Thạnh Xuân Đông) vi phạm quy định cách ly 

tại nhà, để xảy ra dịch; nếu đủ cơ sở thì lập thủ tục đề nghị cấp thẩm quyền khởi tố 

hình sự theo đúng quy định pháp luật. 

4. Tiếp tục tổ chức xét nghiệm và hoàn thành ngay trong ngày 06/7/2021 cho 

nhóm đối tượng có nguy cơ cao trên địa bàn thị xã, gồm: các đối tượng từ các vùng 

dịch (nhất là TP. Hồ Chí Minh, Đức Phổ - Quảng Ngãi) về địa phương và đang cách 

ly tại nhà; người hết thời hạn cách ly tại nhà, người ở trong vùng lõi các phường có 

dịch còn sót, lọt, chưa xét nghiệm. 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). 

Yêu cầu UBND các xã, phường khẩn trương rà soát, lập danh sách quản lý 

các đối tượng F1, F2 ở địa phương mình, đặc biệt là phân loại đối tượng F1 có 

tiếp xúc gần với F0; F1 có tiếp xúc xa với F0; F2 có tiếp xúc gần với F1 và F2. 

Đây là các đối tượng cần tập trung quản lý, cách ly, xét nghiệm hàng đầu, có 

nguy cơ cao nhất trong địa phương mình. Trong thời gian cơ quan y tế chưa 



thực hiện chỉ định quản lý theo ngành, thì yêu cầu Trưởng ban Chỉ đạo xã, 

phường có trách nhiệm quản lý chặt chẽ, nghiêm ngặt, tuyệt đối không để các 

đối tượng trên vào cộng đồng lan dịch bệnh. 

Giao Phó Chủ tịch UBND thị xã – Trần Hữu Thảo phối hợp với Sở Y tế tổ 

chức thực hiện xét nghiệm cho các đối tượng trên (kể cả các đối tượng có nguy cơ 

cao tại phường Hoài Hương) và hoàn thành chậm nhất ngày 06/7/2021. 

5. Yêu cầu Chủ tịch UBND các phường có xuất hiện F0 khẩn trương phối hợp 

với lực lượng cơ quan Quân sự, Y tế phun thuốc khử khuẩn sát trùng toàn diện trên 

địa bàn phường, nhất là tại các chợ. Chỉ đạo Ban quản lý các chợ phải chủ động 

phun thuốc khử khuẩn, sát trùng toàn diện khu vực chợ, định kỳ ít nhất 02 lần/tuần. 

6. Giao Đồn Biên phòng Tam Quan Nam phối hợp với Ban quản lý cảng cá 

Tam Quan, UBND phường Tam Quan Bắc và ngành y tế kêu gọi tàu cá có thuyền 

viên Võ văn D là F1 và các thuyền viên là F1, F2 khẩn trương vào Cảng cá Tam 

Quan, thực hiện các bước quản lý, cách ly, lấy mẫu xét nghiệm ngay và thực hiện 

theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Tuyệt đối không để sót, lọt đối tượng D và các 

thành viên là F1, F2; đồng thời quản lý tàu cá neo đậu đúng quy định pháp luật, tổ 

chức tiêu độc, khử trùng và các biện pháp phòng chống dịch triệt để. 

7. Giao Công an thị xã tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn 

xã hội trên địa bàn thị xã. Ngay trong ngày 06/7/2021 khẩn trương hoàn thành việc 

kiểm tra, xác minh và xử lý đối tượng đưa thông tin sai sự thật tại phường Hoai 

Thanh; các đối tượng không chấp hành nghiêm quy định cách ly, quy định tại chốt 

kiểm soát phường Hoài Xuân; khẩn trương lập hồ sơ xử lý nghiêm khắc theo quy 

định pháp luật đối với đối tượng F0 tại phường Hoài Hương.  

Đối với các hành vi không khai báo y tế, khai báo y tế không trung thực, 

trốn tránh, chống đối, không chấp hành biện pháp cách ly y tế; găm hàng tăng giá 

gây bất ổn thị trường cần tiếp tục điều tra, xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, giáo 

dục, không để Nhân dân hoang mang trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 

8. Giao Tổ tuyên truyền tiếp tục thông tin kịp thời, đầy đủ, công khai minh 

bạch về diễn biến dịch và kết quả công tác phòng, chống dịch COVID-19; công 

khai các đối tượng vi phạm đã bị xử lý theo quy định pháp luật. Bằng mọi hình 

thức tuyên truyền linh hoạt, phù hợp với từng vùng, từng cụm dân cư, đặt biệt là 

vùng lõi cách ly, phong toả; triển khai mạnh mẽ, tăng tần suất tuyên truyền hơn 

nữa để Nhân dân hiểu, không hoang mang, lo lắng và thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch. Chú ý khuyến cáo người dân không tập trung quá 02 người, 

thực hiện nghiêm ngặt thông điệp “5K”; không tiếp xúc với người và khu vực có 

nguồn bệnh, nhằm chung tay thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

COVID-19 trong thời gian giãn cách xã hội. 

9. Giao Tổ hậu cần tiếp tục rà soát, bổ sung và chuẩn bị đầy đủ vật tư, trang 

thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm… đảm bảo không để thiếu, nhằm phục vụ cho 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong thời gian giãn cách xã hội trên địa 

bàn thị xã. 

10. Ủy ban nhân dân thị xã Hoài Nhơn, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 thị xã đề nghị Nhân dân toàn thị xã bình tĩnh, yên tâm, tiếp tục tin 



tưởng và ủng hộ các biện pháp phòng, chống dịch hiện nay của tỉnh và của thị xã. 

Mỗi người dân là một chiến sỹ phòng, chống dịch; tiếp tục chung sức, đồng lòng 

đẩy lùi dịch bệnh, xứng đáng với truyền thống anh hùng trong kháng chiến và thời 

kỳ đổi mới của quê hương Hoài Nhơn anh hùng. 

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 

 

 

 

 

Phạm Trương 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 
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