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BÁO CÁO 
Tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng, chống dịch  

trên địa bàn thị xã Đông Hòa 
(từ 14 giờ 00 ngày 02/8/2021 đến 14 giờ 00 ngày 03/8/2021) 

 
  Kính gửi: 

         - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; 
                - Sở Y tế tỉnh Phú Yên (Phòng Nghiệp vụ Y); 

         - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

         - Thường trực Thị ủy Đông Hòa. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh Phú 
Yên về việc siết chặt và tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Phú Yên; Công văn số 321-CV/TU ngày 25/6/2021 của Thị ủy 
Đông Hòa về việc báo cáo tình hình phòng, chống dịch COVID-19. UBND thị xã 

Đông Hòa báo cáo nhanh tình hình dịch bệnh COVID-19 và công tác phòng, chống 
dịch trên địa bàn thị xã như sau: 

1. Kết quả cụ thể  

Nội dung 

Mới trong 

thời điểm 

báo cáo 

Lũy kế đến 

ngày báo cáo 
Chi tiết trong ngày 

Trường hợp bệnh xác định (F0) 01 

101 (có 02 
trường hợp tử 
vong; đã xuất 

viện: 49 người) 

Điều trị tại Bệnh viện dã 
chiến Đông Hòa (Hòa Hiệp 

Nam: 01) 

Trường hợp nghi ngờ 03 52  

Trường hợp tiếp xúc gần (F1) 02 683  

Đang cách ly tập trung 02 106  

Hoàn thành cách ly tập trung 10 406  

Trường hợp cách ly tại nhà (F2) 15 4.450  

Lấy mẫu xét nghiệm: 

+ Test nhanh 
+ Mẫu 

0 test; 

1.130 mẫu  

1.898 test; 

48.963 mẫu  
 

Số trường hợp xử phạt 16 
94 (Số tiền 

185.500.000 

đồng) 

 

Số lượt khai báo y tế 197 14.189  

Số lượt cài đặt ứng dụng 
Bluezone 

27 20.672 đạt tỷ lệ 35% 

Số người về từ vùng dịch 137 3.891  

Số khu vực phong tỏa 02 điểm  38 điểm 4 khu Đã dỡ bỏ 26 điểm 2 khu vực 
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vực 

Tiêm văcxin phòng COVID-19 860 liều 1.796 liều Tiêm đợt 5,6,7 

Số cơ sở cách ly tập trung  05 (538 giường) 
 
 

 2. Các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19  

- UBND thị xã đã ban hành văn bản chỉ đạo các hoạt động phòng, chống 
dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã, cụ thể như:  

+ Quyết định số 2412/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 về việc thiết lập điểm 
cách ly khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Hòa. 

+ Quyết định số 2413/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 về việc dỡ bỏ điểm cách 
ly khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 phạm vi xung quanh nhà bà Hà Thị 

Kiển, phường Hòa Xuân Tây. 

+ Quyết định số 2415/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 về việc dỡ bỏ điểm cách 

ly khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 phạm vi xung quanh nhà ông Võ Ca, 
phường Hòa Hiệp Bắc. 

+ Quyết định số 2416/QĐ-UBND ngày 02/8/2021 về việc thiết lập điểm 
cách ly khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Hòa. 

+ Công văn số 4327/UBND-TH ngày 02/8/2021 về việc Công văn số 
3490/UBND-KGVX ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh Phú Yên. 

+ Công văn số 4328/UBND-TH ngày 03/8/2021 về việc báo cáo truy vết các 

trường hợp liên quan ca F0 tại cơ sở SXKD, công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp . 

+ Công văn số 4316/UBND-VHTT ngày 02/8/2021 về việc vận động doanh 

nghiệp kinh doanh khách sạn sử dụng cơ sở kinh doanh thực hiện cách ly tập trung 
phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Hòa. 

+ Công văn số 4318/UBND-TH ngày 02/8/2021 về việc tăng cường công tác 
tiêm vắc-xin phòng COVID-19 trên địa bàn thị xã. 

+ Công văn số 4309/UBND-TH ngày 02/8/2021 về việc triển khai Quyết 
định số 3638/QĐ-BYT ngày 30/7/2021 của Bộ Y tế về việc Hướng dẫn tạm thời 

giám sát và phòng, chống COVID-19. 

- Tổ công tác tham gia truy vết Công an thị xã tiếp tục phối hợp Công an xã, 

phường và các lực lượng ở địa phương tiến hành truy vết F1, F2, kết quả như sau: 

+ Truy vết 12 trường hợp F1 liên quan đến các trường hợp F0 (Hòa Thành: 

01, Hòa Hiệp Trung: 04, Hòa Xuân Đông: 01, Hòa Hiệp Bắc: 06). 

+ Truy vết 26 trường hợp F2 (Hòa Thành: 07, Hòa Hiệp Nam: 01, Hòa 
Vinh: 03, Hòa Hiệp Bắc: 15).  

- Công tác xử lý vi phạm quy định về phòng, chống dịch bệnh:  

+ Xã Hòa Xuân Đông xử phạt VPHC đối với 02 trường hợp về hành vi ra 

đường thuộc diện không cần thiết, phạt tiền tổng cộng: 2.000.000đ. 

+ Phường Hòa Xuân Tây xử phạt VPHC đối với 04 trường hợp về hành vi ra 

đường thuộc diện không cần thiết, phạt tiền tổng cộng: 7.000.000đ. 
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+ Xã Hòa Tân Đông xử phạt VPHC đối với 01 trường hợp về hành vi ra 
đường thuộc diện không cần thiết, phạt tiền: 1.000.000đ. 

+ Phường Hòa Hiệp Nam xử phạt VPHC đối với 06 trường hợp về hành vi 
ra đường thuộc diện không cần thiết, phạt tiền tổng cộng: 11.000.000đ. 

+ Phường Hòa Vinh xử phạt VPHC đối với 03 trường hợp về hành vi ra 
đường thuộc diện không cần thiết và hành vi không đeo khẩu trang, phạt tiền tổng 

cộng: 6.000.000đ. 

Tính đến nay, toàn thị xã đã xử phạt VPHC phạt tiền 94 trường 

hợp/185.500.000đ (Hòa Thành: 07 trường hợp/6.500.000đ; Hòa Hiệp Trung: 37 
trường hợp/91.000.000đ; Hòa Hiệp Nam: 18 trường hợp/35.000.000đ; Hòa Hiệp 
Bắc: 02 trường hợp/4.000.000đ; Hòa Tân Đông: 06 trường hợp/11.000.000đ; Hòa 

Vinh: 13 trường hợp/20.000.000đ; Hòa Xuân Đông: 03 trường hợp/3.000.000đ; 
Hòa Tâm: 04 trường hợp/8.000.000đ; Hòa Xuân Tây: 04 trường hợp/7.000.000đ). 

- Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú của các đối 
tượng, đặc biệt là các đối tượng về từ vùng dịch; kiểm tra công tác quản lý các khu 

cách ly y tế tập trung, các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn. 

- Tiếp tục tổ chức lấy mẫu xét nghiệm các khu vực có nguy cơ cao. 

- Chỉ đạo các địa phương thường xuyên kiểm tra, giám sát các khu vực 
phong tỏa trên địa bàn. 

- Tiếp nhận người từ các tỉnh phía nam về địa phương, giám sát việc cách ly 
đúng quy định. 

- Căn cứ Quyết định 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo 
quốc gia phòng chống dịch COVID-19, UBND thị xã đánh giá mức độ “nguy cơ 
rất cao”, do: phường Hòa Hiệp Bắc và Hòa Hiệp Trung“nguy cơ rất cao”, lý do 

có ca lây nhiễm trong cộng đồng mà chưa rõ nguồn lây; “mức nguy cơ cao”: Hòa 

Hiệp Nam, Hòa Thành, Hòa Tân Đông, do có ca mới phát sinh, đã rõ nguồn lây 
xong phát sinh các F1, F2 trong cộng đồng; “mức nguy cơ”: Hòa Vinh, phường 

Hòa Xuân Tây, Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân Nam, Hòa Tâm. 

3. Một số nhiệm vụ trọng tâm 

- Tiếp tục tuyên truyền để người dân thực hiện nghiêm túc các yêu cầu 

phòng, chống dịch tích cực khai báo y tế trên ứng dụng NCOVI, Bluezone,... 

- Thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ trên phạm vi toàn thị xã (theo Công văn số 4097/UBND-TH ngày 
22/7/2021 của UBND thị xã Đông Hòa). 

- Tiếp tục triển khai việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo kế hoạch.  

- Duy trì việc lấy mẫu xét nghiệm tại các xã, phường trên địa bàn thị xã để 

kiểm soát dịch bệnh; kiểm tra, giám sát các trường hợp về từ vùng dịch cách ly tại 
nhà theo đúng quy định. 

- Thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã theo Nghị quyết số 
68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ. 
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 UBND thị xã báo cáo tình hình và công tác triển khai thực hiện phòng, 
chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Hòa./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh;  
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 
- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 
- Văn phòng Thị ủy; 
- Các cơ quan, đơn vị thị xã; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT, Minh. 

CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

Nguyễn Văn Tĩnh 
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