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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 03/8/2021 đến 14 giờ 00 ngày 04/8/2021) 

 
   

  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. Tình hình ca nhiễm mới (F0) 

STT Xã, phường 

F0 Nơi phát hiện các trường hợp mới 

Ca 

mới 

Lũy 

kế 

Hiện còn 

đang 

điều trị 

tại 

Cộng 

đồng 

Phong 

tỏa 

Cách 

ly tại 

nhà 

Cơ sở 

cách 

ly 

1 Hòa Vinh 0 3 2     

2 Hòa Tân Đông 01 4 4 1    

3 Hòa Thành 0 11 3     

4 Hòa Hiệp Bắc 01 18 15    1 

5 Hòa Hiệp Trung 0 48 13     

6 Hòa Hiệp Nam 0 5 2     

7 Hòa Tâm 0 0 0     

8 Hòa Xuân Nam 0 4 1     

9 Hòa Xuân Đông 0 2 2     

10 Hòa Xuân Tây 0 1 0     

11 Bệnh viện dã chiến 0 7      

 Tổng cộng 2 103 42 1   1 

 2. Công tác truy vết (F1, F2) 

STT Xã, phường 

Trường hợp F1 Trường hợp F2 

Ghi 

chú 
Số 

mới 

Lũy 

kế 

Hiện còn 

đang 

theo dõi 

Số mới Lũy kế 

Hiện còn 

đang 

theo dõi 
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1 Hòa Vinh 0 32 1 0    

2 Hòa Tân Đông 0 32 25 4 40 40  

3 Hòa Thành 0 92 15 7 972 302  

4 Hòa Hiệp Bắc 0 65 32 0 596 214  

5 Hòa Hiệp Trung 1 194 45 24 1.204 455  

6 Hòa Hiệp Nam 0 31 3 1 286 180  

7 Hòa Tâm 0 3 0 0 24 0  

8 Hòa Xuân Nam 0 39 0 1 286 92  

9 Hòa Xuân Đông 0 14 14 1 630 255  

10 Hòa Xuân Tây 0 32 4 22 1.132 445  

 Tổng cộng 1 502 139 60 5.170 1.983  

 Ghi chú: Hòa Xuân Đông có 01 ca F2 liên quan Công ty An Thịnh. 

 3. Trường hợp liên quan đến Công ty An Thịnh (huyện Phú Hòa) 

Trường hợp F1 chuyển thành F0 Trường hợp F2 chuyển thành F1 
Ghi 

chú 
Số mới Lũy kế 

Hiện còn đang 

theo dõi 
Số mới Lũy kế 

Hiện còn đang 

theo dõi 

   3 27 6  

 4. Công tác lấy mẫu, xét nghiệm  

Nội dung 
Test nhanh Lấy mẫu 

Ghi chú 
Số mới Lũy kế Số mới Lũy kế 

Tổng số thực hiện, trong đó: 34 2.912 673 8.828  

- Tại khu cách ly tập trung      

- Tại nhà, nơi cư trú 18 1.500 551 5.115  

- Tại địa điểm phong tỏa      

- Trong cộng đồng 16 1.412 122 3.713  

 5. Giám sát y tế, cách ly y tế 

Nội dung Số mới Lũy kế Hiện còn đang theo dõi Ghi chú 

Giám sát y tế 38 3243 915  

Cách ly y tế, trong đó:     

- Cách ly tại cơ sở y tế 1 60 16  

- Cách ly tại cơ sở tập trung 4 413 65  

- Cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú 102 5.100 2.082  

- Tự theo dõi sức khỏe 32 3.210 442  

 6. Công tác điều trị 

Nội dung 

Bệnh 

nhân 

mới 

Số bệnh nhân hiện 

còn tại cơ sở y tế 

Lũy 

kế 

Ghi 

chú 

Tổng số bệnh nhân COVID-19 đang điều trị, 

trong đó: 

  1  

- Nặng, nguy kịch     

- Viêm phổi nặng     

- Viêm phổi trung bình, nhẹ     

- Có triệu chứng nhẹ hoặc không có triệu chứng   1  
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Khỏi bệnh xuất viện   3  

 7. Công tác tiêm văcxin 

Công tác tiêm chủng Mới Lũy kế Ghi chú 

Tiêm văcxin phòng COVID-19 840 liều 2.458 liều Tiêm đợt 5,6,7 

8. Các khu vực phong tỏa 

STT Xã, phường Số mới Lũy kế 
Đã gỡ bỏ Hiện còn đang 

phong tỏa 
Ghi chú 

1 Hòa Vinh 0 2 1 1  

2 Hòa Tân Đông 1 1  1  

3 Hòa Thành 0 6 4 2  

4 Hòa Hiệp Bắc 0 8 2 6  

5 Hòa Hiệp Trung 0 16 13 3  

6 Hòa Hiệp Nam 1 3 2 1  

7 Hòa Tâm 0 0 0 0  

8 Hòa Xuân Nam 0 6 6 0  

9 Hòa Xuân Đông  1  1  

10 Hòa Xuân Tây 0 1 1 0  

 Tổng cộng 2 44 29 15  

 9. Các hoạt động khác 

 - Về cài đặt bluezone, khai báo y tế, người về từ vùng dịch: 

Nội dung Số mới Lũy kế Ghi chú 

Cài đặt bluezone 41 12.956  

Khai báo y tế 93 10.971  

Người về từ vùng dịch 68 3.089  

10. Công tác xử phạt: 

Địa phương 

Số 

biên 

bản đã 

lập 

Số trường 

hợp đã xử 

phạt 

VPHC 

Phạt tiền 

tổng cộng 

Không 

đeo 

khẩu 

trang 

Ra 

đường 

không 

cần 

thiết 

Không 

giữ 

khoảng 

cách 2 

mét 

Vượt 

chốt 

Hòa Vinh 22 18 29.000.000 2 20     

Hòa Hiệp Trung 38 37 91.000.000 12 19   7 

Hòa Hiệp Bắc 9 6 11.000.000   7 2   

Hòa Hiệp Nam 20 18 35.000.000 1 19     

Hòa Xuân Tây 6 4 7.000.000   6     

Hòa Xuân Đông 10 3 3.000.000   10     

Hòa Xuân Nam 2 2 4.000.000   2     

Hòa Tâm 4 4 8.000.000   4     

Hòa Thành 7 7 6.500.000 2 2 3   
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Hòa Tân Đông 7 6 11.000.000 1 6     

TỔNG CỘNG 125 105 205.500.000 18 95 5 7 

 

- 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:  

+ Công văn số 4356/UBND-TH ngày 04/8/2021 về việc triển khai thực hiện 

Công văn số 2233/SYT-NVY ngày 03/8/2021 của Sở Y tế tỉnh Phú Yên. 

+ Quyết định số 2428/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 về việc dỡ bỏ vùng cách 

ly khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thuộc khu phố Phú Hiệp 1, phường 
Hòa Hiệp Trung. 

+ Quyết định số 2429/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 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 2430/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 về việc dỡ bỏ vùng cách 
ly khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 thuộc khu phố Phú Hiệp 3, phường 

Hòa Hiệp Trung. 

+ Quyết định số 2431/QĐ-UBND ngày 03/8/2021 về việc thiết lập điểm 

cách ly khu vực có nguy cơ lây nhiễm COVID-19 trên địa bàn thị xã Đông Hòa. 

- 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. 

- 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. 

11. Đánh giá mức nguy cơ 

a) Các xã, phường 

STT 

 

Xã/phường/ 
 

Số ca 
mắc 

Yếu tố dịch tễ 
Mức độ nguy 

cơ 

1 
Hòa Hiệp 

Trung 
48  

 Có F0 xác định nguồn lây 
nhiễm từ chợ, cảng cá; có nguồn lây 

nhiễm trong cộng đồng, khó kiểm 
soát. 

 Hiện có 1.204 người về từ vùng 

dịch và có thể tăng nhanh trong thời 
gian tiếp theo. 

 F1: 194 người. 
 F2: 1.204 người. 

 

Nguy cơ rất  

cao 
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2 
Hòa Hiệp 

Bắc 
18  

 Có F0 xác định nguồn lây trong 
cộng đồng, chợ và các khu vực 

có nguồn lây nhiễm khó kiểm 
soát, khó truy vết.  

 Nhiều F1 xác định nguồn từ 
khu công nghiệp. 

 F1: 65 người. 
 F2: 596 người. 

Nguy cơ rất 

cao 

3 Hòa Thành 11 

 Có F0 xác định được nguồn lây 
nhiễm từ chợ và các khu vực có 
nguồn lây nhiễm khó kiểm soát, khó 

truy vết. 
 Tiếp giáp và có điều kiện qua 

lại thuận tiện với thành phố Tuy Hòa. 
 F1: 84 người. 

 F2: 180 người. 

Nguy cơ cao 
 

4 
Hòa Hiệp 
Nam 

5 

 Có F0 xác định được nguồn lây 

trong cảng cá, chợ có nguy cơ lây 
nhiễm cao. 

 Trên địa bàn có 01 cảng cá và 
01 bến cá tự phát đang hoạt động, 

không đảm bảo biện pháp 5K. 
 Liền kề với phường Hòa Hiệp 

Trung, có điều kiện qua lại thuận 

tiện, được đánh giá nguy rất cơ cao. 
 F1: 32 người. 

 F2: 63 người. 

Nguy cơ cao 

 
Hòa Xuân 
Tây 

1 

 Có F0 xác định được nguồn lây 

trong cộng đồng. Nguy cơ lây nhiễm 
từ chợ rất cao. 

 Hiện có 324 người về từ TP. 
HCM và có thể tăng nhanh trong thời 

gian tiếp theo. 
 F1: 32 người. 

 F2: 1132 người. 

Nguy cơ cao 
 

5 
Hòa Tân 
Đông 

4 

 Có F0 xác định được nguồn lây 

trong cộng đồng. 
 Hiện có 627 người về từ TP 

HCM và có thể tăng nhanh trong thời 

gian tiếp theo. 
 F1: 32 người. 

 F2: 40 người. 

Nguy cơ cao 
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6 
Hòa Xuân 
Nam 

4 

 Có F0 xác định được nguồn lây 
trong cộng đồng.  

 Có bến cá tự phát tại Vũng Rô. 
 F1: 39 người. 

 F2: 286 người. 

Nguy cơ 

8 Hòa Vinh 3 

 Có F0 xác định được nguồn lây 

trong cộng đồng. 
 Là trung tâm hành chính, chính 

trị, có nguy cơ cao từ người đến liên 
hệ công tác của các địa phương. 

 F1: 18. 

 F2: 111. 

Nguy cơ 
 

9 
Hòa Xuân 

Đông 
02 

 Có F0 xác định được nguồn lây 

trong cộng đồng. 
 Hiện có 1.221 người về từ vùng 

dịch và có thể tăng nhanh trong thời 
gian tiếp theo. 

 F1: 14 người. 
 F2: 630 người. 

Nguy cơ  

 

10 Hòa Tâm 0 

 Hiện có 177 người về từ TP 
HCM và có thể tăng nhanh trong thời 

gian tiếp theo. 
 F1: 05 người. 
 F2: 24 người. 

Nguy cơ 

Tổng cộng 96 
 F1: 536 người. 

 F2: 6.368 người 

 

b). Trên toàn thị xã 

* Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đang diễn biến hết sức 
phức tạp; khó kiểm soát; tính đến 10 giờ 00 phút ngày 04/8/2021, đã có 103 trường 

hợp (96 trường hợp ở các xã, phường; 07 trường hợp ở Bệnh viện dã chiến) dương 
tính với SARS-CoV-2, cụ thể như sau: 

- F0: 103 người; 

- F1: 536 người; 

- F2: 6.368 người; 

- Tự theo dõi sức khỏe tại nhà: 1.824 người. 

- Người ngoài tỉnh về (chủ yếu là từ TP. HCM): 4.536 người.  

Đồng thời, việc lây nhiễm trong cộng đồng là rất khó kiểm soát vì: 

- Trong KCN Hòa Hiệp 1 đã có 08 ca F0; nhiều trường hợp F0 liên quan đến 
chợ, Cảng cá. 
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- Trên địa bàn thị xã có Cảng cá Phú Lạc tại phường Hòa Hiệp Nam và 02 
bến cá tự phát (lượng người hoạt động ước tính khoảng 400 người/ngày) hoạt động 

thường xuyên, khó kiểm soát. Có 01 trường hợp F0 được xác định có thời gian làm 
việc tại Cảng cá Phú Lạc; Hiện nay, khu vực Cảng cá Phú Lạc vẫn đang tiếp tục 

hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh cao. 

- Hiện có nhiều người từ địa phương có dịch về địa bàn thị xã Đông Hòa, 

đặc biệt là từ TP. HCM (Hòa Hiệp Trung: 388 người; Hòa Vinh: 436 người; Hòa 
Hiệp Bắc: 293 người; Hòa Hiệp Nam: 222 người; Hòa Xuân Tây: 577 người; Hòa 

Xuân Đông: 458 người; Hòa Tâm: 95 người; Hòa Xuân Nam: 104 người; Hòa Tân 
Đông: 601 người; Hòa Thành: 258 người) và có khả năng tăng cao trong thời gian 
đến. 

* Kết quả đánh giá mức độ nguy cơ của các xã, phường trực thuộc: 

- Nguy cơ rất cao: 02 (Hòa Hiệp Trung, Hòa Hiệp Bắc), chiếm 20% số 

xã/phường. 

- Nguy cơ cao: 04 (Hòa Tân Đông, Hòa Xuân Tây, Hòa Thành, Hòa Hiệp 

Nam), chiếm 40% số xã/phường. 

- Nguy cơ: 04 (Hòa Xuân Đông, Hòa Tâm, Hòa Vinh, Hòa Xuân Nam), 

chiếm 40% số xã/phường. 

* Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 về việc ban hành Quy định đánh giá mức 
độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch 

COVID-19; UBND thị xã đánh giá mức độ Nguy cơ rất cao. 

12. Một số nhiệm vụ trọng tâm 

- Chọn địa bàn Hòa Tâm thiết lập “vùng xanh” an toàn với dịch COVID-19. 

Triển khai từng địa phương đăng ký chọn vùng xanh để có giải pháp  phù hợp trong 
phòng, chống dịch COVID-19. 

- 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). 

- Triển khai một số biện pháp cần thiết để đăng ký vùng xanh cho xã Hòa 

Tâm; còn lại 09 xã, phường tiến hành rà soát để chọn thôn, khu khố, vùng, điểm 
đăng ký vùng xanh. 

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

- 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. 
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- 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. 

 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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