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BÁO CÁO 
Tổng hợp tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19  

ngày 23/7/2021 trên địa bàn thị xã 
 

   
  Kính gửi: 

         - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh; 
                - Sở Y tế tỉnh Phú Yên; 

         - 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 tình hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thị 

xã, cụ thể như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG 

1. Tình hình dịch bệnh 

- Trường hợp F0: 08, luỹ kế  67 ca.  

- Trường hợp tử vong: 02, lũy kế 02 ca 

- Trường hợp bệnh nghi ngờ: 00 người 

Trong đó:  

04 trường hợp ở Bệnh viện đa khoa Tỉnh. 

62 trường hợp bệnh viện Dã chiến Đông Hòa. 

01 trường hợp bệnh viện Dã chiến Thành phố Tuy Hòa. 

(Hòa Xuân Nam: 03, Hòa Hiệp Nam: 02, Hòa HiệpTrung: 43, Hòa Thành: 

10, Hòa Hiệp Bắc: 03, Hòa Vinh: 03, Hòa Xuân Tây: 01, Hòa Tân Đông: 01, Hòa 
Xuân Đông: 01) 

- Trường hợp F1 được xác định: Trong ngày mới 0 trường hợp, hiện tại còn: 
240 trường hợp; tính từ ngày 23/6/2021 đến nay có 445 trường hợp (trong đó: 

Chuyển F0: 30; Tử vong: 02 (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên); Nghi ngờ: 05 
(chuyển Bệnh viện Dã chiến Đông Hòa); Hoàn thành cách ly tập trung: 167; 

chuyển bệnh viện Sản Nhi: 01; Khu cách ly Trần Hưng Đạo: 102; Khu cách ly Núi 
Chai: 19; Khu cách ly Trường Nguyễn Chí Thanh: 51; Khu cách ly Trường 

Nguyễn Văn Linh: 68) 
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- Trường hợp F2 mới phát hiện: Trường hợp mới 13; luỹ kế từ ngày 
23/6/2021 đến nay 1.565 trường hợp. 

2. Tình hình giám sát và xét nghiệm 

- Đã thực hiện giám sát y tế: 323 trường hợp. Hiện tại còn 3.493 cụ thể: 

+ Cách ly tại cơ sở y tế: Trong ngày mới: 08 (Tổng cộng: 67) 

+ Cách ly tại cơ sở cách ly tập trung hiện có: 240 

+ Cách ly tại nhà/nơi lưu trú: Trong ngày mới 285, hiện còn đang theo dõi 
1.971 

+ Đang tự theo dõi sức khỏe hàng ngày: 1.215 

- Đã lấy mẫu xét nghiệm:  

+ Test nhanh: 37 (Các Trạm Y tế xã/phường: 37), lũy kế: 1.372 mẫu 

 + Mẫu đơn: Trong ngày mới 2.397 mẫu (Các Trạm Y tế xã/phường: 2.397); 
từ ngày 23/6/2021 đến ngày 23/7/2021 tổng số mẫu là 29.192 mẫu xét nghiệm. 

 Kết quả: 

+ Âm tính:  0, luỹ kế: 20.065 

+ Dương tính: 08, luỹ kế: 67 người 

 + Đang chờ kết quả: 9.599 người. 

 II. TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt 
Bluezone, khai báo y tế cho người dân trên địa bàn.  

- Các địa phương tiếp tục công tác truy vết, cách ly y tế, lấy mẫu xét nghiệm 
và xử lý môi trường tại các địa điểm nguy cơ.  

- Chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh, UBND các xã, 

phường thông báo đầy đủ các Thông báo khẩn về tìm người có mặt tại các địa 
điểm có nguy cơ. Đồng thời truyền thông hướng dẫn công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn thị xã. 

- Quản lý chặt các khu cách ly, các khu phong tỏa; tăng cường công tác tuần 

tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống 
dịch. 

- 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 4097/UBND-TH ngày 22/7/2021 của UBND thị xã Đông 
Hòa về thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ trên địa bàn thị xã Đông Hòa.  
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+ Công văn số 4098/UBND-TH ngày 23/7/2021 về việc tập trung triển khai 
thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 08/6/2021 của Chính  phủ. 

 + Công văn số 4100/UBND-LĐTBXH ngày 23/7/2021 về việc trả lời vấn đề 
liên quan việc tiếp nhận hồ sơ hỗ trợ tiền ăn cho người điều trị do nhiễm hoặc nghi 

nhiễm COVID-19 tại Bệnh viện Dã chiến Đông Hòa. 

+ Công văn số 4102/UBND-TH ngày 23/7/2021 về việc thông báo tìm 

người có mặt tại các địa điểm nguy cơ (số 45). 

 + Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 22/7/2021 về việc thiết lập điểm 

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

 2. Kết quả thực hiện 

- Thực hiện giãn cách xã hội toàn thị xã Đông Hòa theo Chỉ thị số 16/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ. Thành lập 8 chốt kiểm soát để kiểm soát người ra 
vào địa bàn thị xã. 

- Trong ngày có 15 người cài đặt Bluezone, lũy kế: 20.0881.  

- Giám sát người về từ vùng dịch, nhất là Thành phố Hồ Chí Minh, trong 

ngày có: 70 người (Hòa Xuân Nam: 11 người, lũy kế: 42; Hòa Xuân Đông: 0 
người, lũy kế: 212; Hòa Xuân Tây: 41 người, lũy kế: 129; Hòa Tân Đông: 18 

người, lũy kế: 245; Hòa Vinh: 0 người, lũy kế: 96), lũy kế: 724. 

 - Các xã, phường thực hiện phát thẻ, tiến hành kiểm soát việc ra vào chợ để 

đảm bảo công tác giãn cách phòng, chống dịch bệnh. 

 III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN  

 1. Thuận lợi 

 Được sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo 
phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế, sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị 

trên địa bàn thị xã và sự đồng lòng phối hợp thực hiện của các tổ chức, cá nhân 
trong việc triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. 

 2. Khó khăn 

 Địa phương có cảng cá Phú Lạc và bến cá. Đây là 02 địa điểm có số lượng 

người tập trung đông, người từ nhiều địa phương khác đến nên khó kiểm soát, 
nguy cơ lây nhiễm cao. 

 IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM NGÀY MAI 

1. Duy trì thực hiện nghiêm theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ trên toàn địa bàn thị xã. 

                                                 
 1 Hòa Xuân Đông: 0 người, lũy kế: 2.104; Hòa Xuân Tây: 0 người, lũy kế: 2.379; Hòa Tân Đông: 
0 người, lũy kế: 2.459; Hòa Vinh: 15 người, lũy kế: 4.152; Hòa Thành: 0 người, lũy kế: 2.335; Hòa Hiệp 
Trung: 0 người, lũy kế: 2.072; Hòa Hiệp Bắc: 0 người, lũy kế: 1.078; Hòa Tâm: 0 người, lũy kế: 687; Hòa 
Hiệp Nam: 0 người, lũy kế: 2.357; Hòa Xuân Nam: 0 người, lũy kế: 465. 
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 2. Tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh và triển khai thực hiện 
nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên; thực hiện công tác truy vết, khoanh vùng, cách ly 

nhanh chóng các trường hợp liên quan F0. 

 3. Xử lý nghiêm các trường hợp không thực hiện nghiêm túc các biện pháp 

phòng, chống dịch theo quy định; tiếp tục xét nghiệm cho các đối tượng có nguy 
cơ trên địa bàn thị xã. 

 4. Duy trì công tác phun hóa chất khử khuẩn tại các địa điểm nguy cơ, nơi 
công cộng, các khu vực phong tỏa, khu cách ly tập trung. 

 5. Quản lý chặt những người từ các tỉnh khác về, nhất là về từ Thành phố Hồ 
Chí Minh. 

 6. Duy trì thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh, khuyến cáo người 

dân đề cao cảnh giác, thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K, nhất là thực hiện yêu cầu 
bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng. Tiếp tục hướng dẫn người dân cài đặt 

Bluezone; triển khai thực hiện khai báo y tế toàn dân. 

 7. Tăng cường tổ chức kiểm tra, giám sát hoạt động tại Cảng cá Phú lạc, bến 

cá tự phát tại Phú Lạc đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch.  

 UBND thị xã Đông Hòa báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-

19 tỉnh, Sở Y tế, Thường trực Thị ủy biết, có ý kiến chỉ đạo./. 
 
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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