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BÁO CÁO 
Tổng hợp công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thị xã Đông Hòa 

(từ ngày 23/7/2021 đến ngày 26/8/2021) 
 

  

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thị xã báo cáo sơ kết tình hình 

triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã từ 
ngày 23/7/2021 đến 10 giờ 00 ngày 26/8/2021, như sau: 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH 

Thị xã Đông Hòa được thành lập theo Nghị quyết số 931/NQ-UBTVQH14 
ngày 22/4/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập thị xã Đông 

Hòa và các phường thuộc thị xã Đông Hòa, tỉnh Phú Yên. Hiện tại, trên địa bàn thị 
xã gồm 10 đơn vị hành chính cấp xã (05 phường: Hòa Vinh, Hòa Xuân Tây, Hòa 

Hiệp Trung, Hòa Hiệp Bắc, Hòa Hiệp Nam và 05 xã: Hòa Xuân Đông, Hòa Xuân 
Nam, Hòa Tâm, Hòa Tân Đông, Hòa Thành), với quy mô dân số là 37.738 

hộ/136.067 khẩu. 

Qua thống kê, trên địa bàn thị xã có 21 doanh nghiệp/5.100 công nhân thuộc 

Khu công nghiệp Hòa Hiệp 1, Hòa Hiệp 2; 94 doanh nghiệp/1.611 công nhân 
ngoài khu công nghiệp (cơ sở sản xuất kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp). Các doanh 

nghiệp ngoài khu công nghiệp, có 07 doanh nghiệp có từ 50 nhân viên trở lên 
(Công ty TNHH xây dựng và SX gạch tuynel Tân An, Chi nhánh Công ty cổ phần 
Long Sơn (Hòa Tân Đông), Cơ sở nhựa Tuyết Huy (Hòa Thành), Công ty điện lực 

Phú Yên (Điện lực Đông Hòa), Công ty TNHH Điều Đại Hưng Phát, Công ty 
TNHH SX thương mại Thu Lan, Doanh nghiệp tư nhân Việt Tân); có 01 doanh 

nghiệp có ca bệnh xâm nhập (Chi nhánh Công ty cổ phần Long Sơn (Hòa Tân 
Đông): Có 01 F0, 18F1, 72F2); có 47 doanh nghiệp (Hòa Vinh: 01, Hòa Xuân Tây: 

02, Hòa Thành: 12, Hòa Hiệp Trung: 28, Hòa Hiệp Bắc: 4) đã tạm ngưng hoạt 
động do COVID-19; không có doanh nghiệp trong khu phong tỏa. 

Trên địa bàn thị xã có 14 chợ dân sinh, có 04 cửa hàng (cửa hàng Coop food 
Phú Yên Hòa Xuân Tây, Cửa hàng tiện lợi Khánh My, Cửa hàng tiện lợi Phương 

Thảo, Cửa hàng tiện lợi K.TRƯỞNG) Trong đó có 01/14 chợ dừng hoạt động 
(Chợ Phú Thọ 3, Hòa Hiệp Trung). 

Qua theo dõi, rà soát công dân trở về địa phương, xác định có  1.554 người 
trở về địa bàn thị xã Đông Hòa, trong đó có 867 người về bằng xe Phương Trang 

theo Kế hoạch của UBND tỉnh, 687 người về tự phát. Hiện đang thực hiện cách ly, 
giám sát y tế đối với 647 trường hợp.  

Hằng ngày, có khoảng 1.180 người đi ra và 1.220 người đi vào các chốt trên 

địa bàn thị xã vì lý do công việc. 
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II. CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH ĐÃ TRIỂN KHAI 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Sau khi áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg  của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn 
thị xã, Thị ủy, HĐND thị xã, UBND thị xã, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

COVID-19 thị xã và các phòng, ban, ngành liên quan đã bám sát các diễn biến của 
tình hình dịch, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên, kịp thời, định 

hướng, toàn diện, hiệu quả, phù hợp; yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương 
chủ động hơn, quyết liệt hơn, thần tốc hơn với phương châm xuyên suốt là “chống 

dịch như chống giặc” và với cách làm phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly 
nhanh, dập dịch tích cực, hiệu quả, nhanh chóng ổn định tình hình ; tổ chức lấy 
mẫu ở những nơi nguy cơ cao, kiểm soát chặt các vùng phong toả, các chốt kiểm 

soát dịch trên địa bàn. 

Các cấp ủy và chính quyền địa phương nỗ lực, khẩn trương bám sát tình hình 

chỉ đạo quyết liệt, mạnh mẽ, sáng tạo, linh hoạt; huy động toàn hệ thống chính trị 
và người dân vào cuộc với mục tiêu nhanh chóng ổn định tình hình, tiếp tục thực 

hiện mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch hiệu quả, vừa phát triển kinh tế xã hội, 
đảm bảo an sinh xã hội. 

a) Kiện toàn BCĐ thị xã, các xã, phường  

Đến nay, Ban Chỉ đạo thị xã có 47 thành viên, do Chủ tịch UBND thị xã làm 

Trưởng ban; 10 Ban chỉ đạo các xã, phường có 256 thành viên, do Chủ tịch UBND 
các xã, phường làm Trưởng ban. 

b) Tổ COVID-19 cộng đồng 

Đến nay, trên địa bàn thị xã có 111 tổ Covid cộng đồng, với 334 thành viên 
hoạt động ở 49 thôn, khu phố. 

c) Các Tiểu Ban: truy vết, xét nghiệm, thông tin,… 

- Thành lập Tiểu ban lấy mẫu, test nhanh COVID-19 , với 17 thành viên, do 

một đồng chí Phó Chủ tịch UBND thị xã làm Trưởng Tiểu ban. 

- Thành lập Tiểu ban Công nghệ thông tin và Tuyên truyền COVID-19, với 

12 thành viên, do đồng chí Trưởng phòng VHTT làm Trưởng Tiểu ban. 

- Thành lập Tiểu ban Truy vết dịch COVID-19, với 128 thành viên, do đồng 

chí Trưởng Công an thị xã làm Trưởng Tiểu ban. 

2. Các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai đối với công tác truy 

vết, quản lý các khu phong tỏa. 

- Chỉ đạo Tiểu ban truy vết tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bảo đảm 

an ninh trật tự tại các khu cách ly, phong tỏa quán triệt thực hiện nghiêm túc khẩu 
hiệu “Khẩn trương - Thần tốc - Quyết liệt - Đồng bộ - Chủ động” kết hợp với yêu 

cầu 5K của Bộ Y tế để nhanh chóng phát hiện các ổ dịch nhằm khoanh vùng, dập 
dịch kịp thời và bảo đảm an toàn cho cá nhân lực lượng tham gia công tác phòng, 
chống dịch. 
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- Tổ chức phun khử khuẩn khu vực cách ly, phong tỏa; rà soát, lập danh sách 
những người đang ở trong phạm vi khu cách ly phong tỏa để theo dõi diễn biến 

tình hình sức khỏe. 

- Kiểm soát người ra vào khu vực cách ly phong tỏa, tuyệt đối không giải 

quyết cho người ra vào khu vực cách ly phong tỏa, trừ trường hợp cấp bách; khi ra 
vào phải đảm bảo các yêu cầu, quy định về phòng chống dịch. 

- Thực hiện có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự tại khu vực 
cách ly phong tỏa, không để xảy ra các trường hợp gây mất an ninh trật tự phát 

sinh trong quá trình điều tra dịch tễ hoặc cách ly phong tỏa. 

- Tuyên truyền để người dân trong khu cách ly phong tỏa hiểu được chủ 
trương, chính sách của cơ quan chức năng nhằm tạo sự đồng thuận, phối hợp thực 

hiện công tác phòng chống dịch đạt hiệu quả cao nhất. 

- Khi truy vết phát hiện các trường hợp là F1, F2 khẩn trương lập danh sách, 

ghi lại lịch sử tiếp xúc để thông báo kịp thời các cơ quan chức năng liên quan biết; 
đồng thời chỉ đạo các lực lượng phối hợp thực hiện các biện pháp y tế cần thiết, 

phù hợp. 

3. Các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai đối với công tác lấy 

mẫu xét nghiệm 

-  Xây dựng kế hoạch lấy mẫu xét nghiệm, test nhanh và phân công nhiệm 

vụ cụ thể cho các bộ phận liên quan trước khi thực hiện lấy mẫu, test nhanh; lập 
danh sách chi tiết những người cần lấy mẫu (cả trong doanh nghiệp và khu dân cư 

trên địa bàn quản lý), đầy đủ thông tin, sắp xếp lấy mẫu theo khoảng thời gian để 
đảm bảo việc giãn cách phòng, chống dịch. 

- Thành lập 14 Tổ lấy mẫu xét nghiệm (10 tổ các xã, phường và 04 tổ Trung 

tâm Y tế) để thực hiện công tác lấy mẫu xét nghiệm trên địa bàn thị xã. 

-  Bố trí địa điểm lấy mẫu tập trung phù hợp với số lượng mẫu cần lấy; cử 

các lực lượng chức năng giữ gìn an ninh trật tự, đảm bảo giãn cách, an toàn phòng, 
chống dịch. 

- Thực hiện phân luồng, phân làn các xe chở đoàn đi lấy mẫu, test nhanh khi  
qua các chốt kiểm soát, đảm bảo đúng tiến độ. 

- Công tác lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển, test nhanh luôn tuân thủ các quy 
định của pháp luật về an toàn sinh học. 

- Triển khai lấy mẫu nhanh chóng, kịp thời đáp ứng nhiệm vụ phòng, chống 
dịch một cách nhanh và hiệu quả nhất. Đảm bảo đúng các đối tượng trong kế 

hoạch được tiến hành lấy mẫu, test nhanh COVID-19. 

4. Các biện pháp phòng chống dịch đã triển khai đối với công tác quản 

lý người đang cách ly y tế 

 - Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo 
liên quan đến công tác phòng chống dịch từ Trung ương đến địa phương; trong đó 
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tập trung quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 
08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y tế, khám, chữa bệnh và một số chế 

độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 3841/UBND-KGVX 
ngày 20/8/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc hỗ trợ người dân từ Thành phố 

Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam về Phú Yên. 

 - Ban hành quyết định thành lập 06 khu cách ly y tế tập trung (gọi tắt là khu 

cách ly), với quy mô 810 giường, cụ thể: 

 + Khu cách ly Thao trường Núi Chai/xã Hòa Tân Đông (46 giường); 

 + Khu cách ly Trường THCS Trần Hưng Đạo/phường Hòa Vinh (154 
giường); 

 + Khu cách ly Trường THCS Nguyễn Chí Thanh/xã Hòa Xuân Đông (90 giường); 

 + Khu cách ly Trường THPT Nguyễn Công Trứ/phường Hòa Xuân Tây (194 
giường); 

 + Khu cách ly Trường THCS Lương Tấn Thịnh/phường Hòa Hiệp Trung (102 
giường); 

 + Khu cách ly Trường THPT Nguyễn Văn Linh/phường Hòa Hiệp Trung (224 
giường); 

- Ban hành quyết định thành lập Ban quản lý cho từng khu cách ly (trong đó 
có các Tổ công tác nghiệp vụ) và ban hành các văn bản pháp lý, văn bản chỉ đạo 

đảm bảo cho các hoạt động ở từng khu cách ly đi vào nền nếp, hiệu quả. Trên cơ 
sở đó đã quán triệt, triển khai nhiệm vụ, quản lý, đôn đốc từng thành viên, từng Tổ 

công tác nghiệp vụ ở từng Ban quản lý các khu cách ly đảm bảo hoạt động hiệu 
quả, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra, không để xảy ra tình trạng lây nhiễm chéo 
và các vụ việc liên quan đến ANTT ở từng khu cách ly. 

- Thường xuyên cập nhật, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các 
văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng chống dịch từ Trung ương đến địa 

phương; đồng thời tăng cường công tác quản lý, đôn đốc, động viên để từng thành 
viên trong Tổ công tác nghiệp vụ ở các Ban quản lý khu cách ly luôn phát huy tinh 

thần trách nhiệm cao nhất, hoạt động hiệu quả nhất đảm bảo đáp ứng yêu cầu 
nhiệm vụ đề ra. 

5. Các biện pháp phòng, chống dịch đang triển khai đối với kiểm soát 
hoạt động của các doanh nghiệp 

a) Về công tác triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 cho 
các doanh nghiệp sản xuất ngoài các Khu công nghiệp trên địa bàn thị xã 

Ban hành 07  văn bản hướng dẫn triển khai, thực hiện trong công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã. 

b) Về công tác hướng dẫn 
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Phối hợp Sở Công thương hướng dẫn các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn 
có sử dụng nhiều lao động triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 trong các cơ sở sản xuất. Nội dung hướng dẫn gồm: 

- Hướng dẫn việc triển khai và đăng nhập tài khoản để cập nhật tình trạng cơ 

sở sản xuất lên Bản đồ chung sống an toàn với COVID-19. 

 - Cài đặt và sử dụng phần mềm truy vết Bluezone, khai báo y tế điện tử. 

 - Đăng ký và thực hiện quét mã QR-code tại doanh nghiệp. 

 - Bố trí lệch ca sản xuất, giãn cách dây chuyền sản xuất. 

 - Hướng dẫn triển khai tuyên truyền thực hiện yêu cầu 5K (Khẩu trang – 
Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế). 

c) Về công tác kiểm tra việc thực hiện các biện pháp PCD COVID-19 

- Kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn phường Hòa Vinh; qua 
kiểm tra Công ty TNHH sản xuất và thương mại Phi Hùng tạm thời ngưng hoạt 

động; Công ty TNHH Điều Đại Hưng Phát (chi nhánh Đông Hòa) đang hoạt động, 
qua buổi làm việc đơn vị cơ bản đã thực hiện đầy đủ các nội dung như: đã thành 

lập Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19, xây dựng kế hoạch phòng, chống 
COVID-19, bảng cam kết, triển khai các giải pháp thực hiện “5K”; tuy nhiên, việc 

xây dựng kế hoạch chưa đầy đủ nội dung, chưa có bố trí phòng cách ly tạm thời để 
xử lý tình huống các trường hợp nghi ngờ mắc COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ 

Y tế, chưa thực hiện việc Test nhanh hàng tuần; chưa thực hiện việc mở sổ theo dõi 
khai báo y tế đối với người lao động và các cá nhân đến liên hệ. 

- Phối hợp Sở Công thương kiểm tra công tác triển khai các biện pháp 
phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thị xã 
(theo Công văn số 743/SCT-QLCN ngày 05/8/2021), gồm: Công ty TNHH SX TM 

Hồng Đài Việt - Trung tâm NC&SX Dược liệu Miền Trung (phường Hòa Hiệp 
Nam); Công ty TNHH SX thương mại Thu Lan (phường Hòa Xuân Tây). 

- Thành lập Đoàn kiểm tra công tác triển khai các biện pháp phòng, chống 
dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất kinh doanh ngoài khu công nghiệp trên địa 

bàn thị xã, thời gian kiểm tra: Ngày 23-25/8/2021 (tại Công văn số 4700/UBND-KT, 
ngày 18/8/2021). 

6. Các biện pháp phòng chống dịch đang triển khai đối với kiểm soát 
hoạt động của các chợ 

- Ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai, thực hiện như: Công văn số 
3560/UBND-KT ngày 29/6/2021 về việc hướng dẫn các loại hàng hóa, dịch vụ 

thiết yếu được phép kinh doanh khi thiết lập giãn cách xã hội theo Chỉ thị của Thủ 
tướng Chính phủ; Công văn số 3580/UBND-KT ngày 30/6/2021 về việc triển khai 

việc mua bán hàng hóa thiết yếu tại các cơ sở kinh doanh thương mại trên địa bàn 
thị xã; Công văn số 3592/UBND-KT ngày 30/6/2021 về việc hướng dẫn công tác 
phòng, chống dịch COVID-19 tại các chợ; Công văn số 3740/UBND-KT ngày 

07/7/2021 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch  COVID-19 tại các chợ 
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trên địa bàn thị xã Đông Hòa trong tình hình hiện nay; Công văn số 3748/UBND-
KT ngày 07/7/2021 về việc tăng cường dự trữ hàng hóa thiết yếu đảm bảo cung 

ứng cho thị trường trong tình hình dịch bệnh COVID-19; Công văn số 
3936/UBND-KT ngày 14/7/2021 về việc triển khai phương án phòng, chống dịch 

COVID-19 tại các chợ trên địa bàn thị xã Đông Hòa; Công văn số 4006/UBND-
KT ngày 18/7/2021 về việc phòng, chống dịch COVID-19 tại các cơ sở kinh doanh 

thương mại trên địa bàn thị xã trong tình hình hiện nay; Công văn số 4124/UBND-
KT ngày 25/7/2021 về việc hướng dẫn phòng, chống dịch tại các chợ trong thời 

gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn thị xã. 

- Để đảm bảo tốt công tác phòng dịch và cung ứng hàng lương thực, thực 
phẩm phục vụ nhu cầu thiết yếu của người dân, UBND thị xã đã chỉ đạo UBND 

các xã, phường, các đơn vị quản lý chợ thực hiện nghiêm công tác phòng, chống 
dịch tại chợ trong thời gian áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. 

Qua theo dõi, cửa hàng Coop food Hòa Xuân Tây, các chợ dân sinh, các cửa hàng 
tiện lợi, tiện ích chỉ kinh doanh các mặt hàng thiết yếu gồm:  

+ Hàng thực phẩm tươi sống: thịt (các sản phẩm từ thịt); thủy sản (các sản 
phẩm từ thủy sản); rau, củ, quả (các sản phẩm từ rau, củ, quả); trái cây; trứng (các 

sản phẩm từ trứng); 

 + Hàng công nghệ phẩm: Bánh, kẹo; muối; bột nêm; gia vị; nước mắm; 

đường; dầu thực vật; Sữa các loại; Mỳ gói các loại và một số mặt hàng lương thực, 
thực phẩm khác phục vụ nhu cầu tiêu dùng thiết yếu hàng ngày của người dân; 

Nước uống, nước ngọt đóng chai, lon, thùng;  

+ Lương thực: gạo tẻ, gạo nếp, vừng, đậu, ngô, khoai, sắn; bột, tinh bột (các 
sản phẩm từ bột, tinh bột); 

 + Các nhu yếu phẩm cần thiết: Khẩu trang, sản phẩm dùng để tẩy rửa, tắm 
giặt, gội; nước kháng khuẩn, giấy vệ sinh.  

- Có 13/13 chợ đang hoạt động đã thực hiện việc phát thẻ đi chợ, định kỳ 3 
ngày đi chợ 1 lần; thực hiện phân luồng, hướng dẫn người dân di chuyển một chiều 

vào, một chiều ra khi mua sắm. 

- UBND các xã, phường đã chỉ đạo các BQL chợ thực hiện việc sắp xếp, bố 

trí các điểm kinh doanh lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm; đảm bảo khoảng 
cách giữa các tiểu thương trong quá trình diễn ra hoạt động mua - bán; thực hiện 

khai báo y tế đối với người ra vào chợ; hướng dẫn các tiểu thương, người dân mua 
sắm tại chợ thực hiện đầy đủ biện pháp 5K, gồm: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng 

cách, Không tập trung đông người và Khai báo y tế theo khuyến cáo của Bộ Y tế. 

- Ban Quản lý chợ đã lập chốt kiểm soát tại các cổng ra vào chợ, trang bị 

nước rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt tại các lối vào chợ, bố trí, sắp xếp giãn cách 
theo đúng quy định. Đồng thời, yêu cầu người bán hàng, người mua hàng chấp 
hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo hướng dẫn; cập 

nhật, cài đặt ứng dụng để phục vụ công tác truy vết khi cần thiết.  
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- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các biện pháp phòng, chống dịch 
COVID-19 cho người bán hàng và người mua hàng bằng nhiều hình thức như: bố 

trí đặt biển hướng dẫn các quy định về phòng chống dịch, tăng cường tuyên truyền 
trực tiếp bằng loa phát thanh tại chợ; phát loa trong suốt thời gian họp chợ để nhắc 

nhở khách hàng, hộ kinh doanh thường xuyên thực hiện biện pháp phòng, chống 
dịch COVID-19... 

7. Các biện pháp phòng chống dịch đang triển khai đối với kiểm soát 
công dân về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch 

- Đối với trường hợp công dân trở về địa phương theo kế hoạch của tỉnh, thị 
xã Đông Hòa phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Sở Giao thông 
vận tải tổ chức vận chuyển công dân từ nơi lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR trở về địa 

phương bảo đảm khoa học, an toàn phòng, chống dịch COVID-19; đồng thời, bố 
trí cách ly theo đúng quy định và chờ kết quả xét nghiệm. 

- Đối với trường hợp công dân từ vùng dịch về bằng xe cá nhân qua chốt 
kiểm soát thị xã Đông Hòa, tiếp nhận, bố trí cách ly tạm thời và thông báo cho các 

địa phương có liên quan để đưa đón công dân về cách ly tập trung theo quy định. 
Trường hợp công dân của Đông Hòa, giao Trung tâm Y tế tiếp nhận thông tin, bố 

trí phương tiện đưa đón đến các cơ sở cách ly tập trunng theo quy định, phù hợp 
với địa chỉ nơi cư trú. 

- Chỉ đạo UBND các xã, phường liên hệ Trung tâm Y tế để nắm thông tin 
công dân của địa phương về từ Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch đang 

thực hiện cách ly y tế tập trung để có biện pháp phối hợp thực hiện công tác phòng, 
chống dịch COVID-19 theo quy định. 

8. Công tác xây dựng Kế hoạch và tổ chức tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19 

Chỉ đạo cơ quan chuyên môn xây dựng đầy đủ các kế hoạch trước khi triển 

khai công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn thị xã, kết quả như 
sau: 

- Số liều vắc xin đã sử dụng để tiêm phòng COVID-19: 11.499; trong đó: 
tiêm mũi 1: 9.893, tiêm mũi 2: 1.606. 

- Số loại vắc xin đã sử dụng: vắc xin AstraZeneca: 7.017 liều; vắc xin Pfizer: 
390 liều; vắc xin Moderna: 4.092 liều. 

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Tình hình dịch trên địa bàn 

Tổng số ca bệnh (F0): 157; trong đó: 

- Số ca mắc mới trong 14 ngày qua: 31 

- Số ca mắc mới trong cộng đồng 14 ngày qua (không tính số ca đang cách 
ly tập trung, cách ly tại nhà): 05;  số ca mắc mới trong cộng đồng 7 ngày qua: 03. 
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2. Kết quả xét nghiệm diện rộng sàng lọc cộng đồng (không tính xét 
nghiệm tại các khu điều trị bệnh nhân COVID-19, tại các khu cách ly tập 

trung): trong khoảng thời gian từ ngày 23/7/2021 đến ngày 23/8/2021 

+ Tổng số mẫu xét nghiệm: 28.134 mẫu; trong đó, mẫu đơn: 3.508 mẫu, mẫu 

gộp: 24.529 mẫu. 

+ Tổng số người đã được lấy mẫu xét nghiệm (01 người được lấy mẫu nhiều 

lần trong khoảng thời gian này thì vẫn chỉ tính là 01): 108.428 người. 

3. Khu vực phong tỏa 

Trong thời gian qua, trên địa bàn thị xã có 47 khu vực phong tỏa. Đến thời 
điểm báo cáo, đã gỡ phong tỏa 44 khu vực, còn 03 khu vực đang trong thời gian 
phong tỏa. 

4. Đánh giá mức độ nguy cơ  

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

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực tế tại địa phương, đánh 
giá nguy cơ của từng xã, phường và toàn thị xã như sau: 

a) Đối với xã, phường 

- Mức nguy cơ rất cao có 02 xã phường, cụ thể: 

+ Xã Hòa Tân Đông: Tính đến nay, có 23 trường hợp F0 (07 trường hợp về 
từ TP Hồ Chí Minh). Trong thời gian 09 ngày có xuất hiện 02 trường hợp F0 trong 

cộng đồng, chưa rõ nguồn lây tại thôn Phú Đa, đang phong tỏa 213 hộ, 604 khẩu. 
Đáng chú ý, có trường hợp F0 là công nhân làm việc tại Công ty Long Sơn ở thôn 

Đồng Thạnh, xã Hòa Tân Đông có tiếp xúc gần với nhiều công nhân có hộ khẩu tại 
xã Hòa Tân Đông (có 18 F1, 72 F2), tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch trên 
diện rộng thời gian đến. Số người còn trong thời gian giám sát y tế trên địa bàn 

(F1, F2, về từ vùng dịch) 327 người. 

 + Phường Hòa Hiệp Trung: Tính đến nay, có 54 trường hợp F0 (03 trường 

hợp về từ TP Hồ Chí Minh; 04 trường hợp của BVDC; 01 trường hợp của Bệnh 
viện tỉnh). Ngày 21/8/2021, sàn lọc cộng đồng phát hiện 02 ca trong cộng đồng tại 

khu phố Phú Thọ 1, chưa rõ nguồn lây, đang triển khai phong tỏa 654 hộ, 1.885 
khẩu; địa bàn có nhiều tuyến đường giao thông quan trọng, tập trung đông dân cư 

(có 6.939 hộ, 25.936 khẩu); có chợ trung tâm Hòa Hiệp Trung, với lưu lượng lớn 
người giao thương mua bán. Số người còn đang giám sát y tế trên địa bàn (F1, F2, 

về từ vùng dịch) 204 người. 

- Mức nguy cơ cao có 2 xã phường, cụ thể: 

+ Phường Hòa Hiệp Bắc: Tính đến nay, có 31 trường hợp F0 (02 trường hợp 
về từ TP Hồ Chí Minh; 01 trường hợp của BVDC; 01 trường hợp của Bệnh viện 

tỉnh). Có F0 xác định nguồn lây trong cộng đồng, chợ và các khu vực có nguồn lây 
nhiễm khó kiểm soát, khó truy vết. Tuy phường Hòa Hiệp Bắc đã qua 16 ngày 
không phát sinh trường hợp dương tính mới; nhưng địa bàn có khu công nghiệp 

Hòa Hiệp là địa điểm tập trung người lao động đến từ nhiều địa phương khác nhau, 
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trong đó có nhiều công nhân cư trú tại phường Hòa Hiệp Bắc; địa bàn có nhiều 
tuyến đường giao thông quan trọng; liền kề và có điều kiện qua lại thuận tiện với 

địa bàn có nguy cơ rất cao là thành phố Tuy Hòa và phường Hòa Hiệp Trung.  

+ Xã Hòa Xuân Đông: Tính đến nay, có 09 trường hợp F0 (06 trường hợp về 

từ TP Hồ Chí Minh; 01 trường hợp của BVDC). Đã có ca F0 trong cộng đồng, 
chưa rõ nguồn lây tại thôn Thạch Tuân 2; đang phong tỏa 18 hộ, 76 khẩu. Tuy 

nhiên, qua 11 ngày không phát sinh trường hợp dương tính mới. Số người còn 
trong thời gian giám sát y tế trên địa bàn (F1, F2, về từ vùng dịch) 114 người. 

- Mức nguy cơ có 5 xã phường, cụ thể:  

+ Xã Hòa Thành: Tính đến nay, có 12 trường hợp F0. Đã qua 20 ngày không 
có trường hợp dương tính mới. Tuy nhiên, là địa bàn liền kề với xã Hòa Tân Đông 

(địa phương có nguy cơ rất cao), thành phố Tuy Hòa và huyện Phú Hòa là địa bàn 
đang có tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nên còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây 

lan dịch bệnh trong cộng đồng. Số người còn trong thời gian giám sát y tế trên địa 
bàn (F1, F2, về từ vùng dịch) 67 người. 

+ Phường Hòa Vinh: Tính đến nay, có 08 trường hợp F0 (02 trường hợp về 
từ TP. Hồ Chí Minh, 01 trường hợp của BVDC). Đã qua 16 ngày không có trường 

hợp dương tính mới (trừ 02 trường hợp từ TP.HCM  về tại Trạm Y tế). Là địa bàn 
liền kề và có điều kiện qua lại thuận tiện với xã Hoà Tân Đông và phường Hòa 

Hiệp Trung (địa phương có nguy cơ rất cao). Số người còn trong thời gian giám sát 
y tế trên địa bàn (F1, F2, về từ vùng dịch) 87 người. 

+ Phường Hòa Hiệp Nam: Tính đến nay, có 08 trường hợp F0 (05 trường 
hợp về từ TP Hồ Chí Minh). Đã qua 54 ngày không có trường hợp dương tính mới.  
Là địa bàn liền kề và có điều kiện qua lại thuận tiện với phường Hòa Hiệp Trung 

(địa phương có nguy cơ rất cao). Trên địa bàn có 01 khu công nghiệp, 01 cảng cá 
và 01 bến cá tự phát đang hoạt động, tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm. 

+ Phường Hòa Xuân Tây: Tính đến nay, chỉ có 01 trường hợp F0. Đã qua 39 
ngày không có trường hợp dương tính mới. Là địa bàn liền kề và có điều kiện qua 

lại thuận tiện với xã Hòa Xuân Đông (địa bàn có nguy cơ cao); có chợ dân sinh 
đông đúc, đầu mối của các địa phương lân cận. Số người còn trong thời gian giám 

sát y tế trên địa bàn (F1, F2, về từ vùng dịch) 86 người. 

+ Xã Hòa Xuân Nam. Tính đến nay, có 04 trường hợp F0. Đã qua 59 ngày 

không có trường hợp dương tính mới. Trên địa bàn có bến cá tự phát tại Vũng Rô. 
Là địa bàn liền kề và có điều kiện qua lại thuận tiện với xã Hòa Xuân Đông (địa 

bàn có nguy cơ cao).  

- Mức bình thường mới: Xã Hòa Tâm, lý do không có ca F0 trên địa bàn, là 

địa bàn biệt lập, dễ kiểm soát. 

* Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn đang diễn biến phức 
tạp; tính đến 10 giờ 00 phút ngày 26/8/2021, đã có 157 trường hợp (116 trường hợp 

ở các xã, phường; 25 trường hợp về từ vùng dịch; 14 trường hợp ở Bệnh viện dã 
chiến; 02 trường hợp ở Bệnh viện tỉnh) dương tính với SARS-CoV-2, cụ thể như sau: 
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- F0: 157 người; 

- F1: 845 người; 

- F2: 1.860 người, hiện còn đang theo dõi 271 người; 

- Tự theo dõi sức khỏe tại nhà: 960 người. 

- Người ngoài tỉnh về (chủ yếu là từ TP. HCM): 5.324 người, hiện còn đang 
theo dõi 303 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. 

- 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, 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 Tân Đông), chiếm 20% số 
xã/phường. 

- Nguy cơ cao: 02 (Hoà Hiệp Bắc, Hoà Xuân Đông), chiếm 20% số 
xã/phường. 

- Nguy cơ: 05 (Hòa Hiệp Nam, Hòa Vinh, Hoà Xuân Tây, Hòa Thành, Hòa 
Xuân Nam), chiếm 50% số xã/phường. 

- Bình thường mới: 01 xã Hoà Tâm, chiếm 10% 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 cao. 

5. Công tác tiêm chủng 

- Tổng số người đã được tiêm: 11.499/102.794 (trên 18 tuổi), đạt 11,18%. 

- Tổng số người đã tiêm đủ 2 mũi: 1.606/102.794 (trên 18 tuổi), đạt 1,56% 

6. Công tác thiết lập và bảo vệ vùng xanh 

Đã thiết lập “vùng xanh” an toàn COVID-19:  4 xã, phường (Hoà Hiệp Nam, 
Hoà Xuân Tây, Hoà Xuân Nam, Hoà Tâm) và 22 thôn, khu phố ( Khu phố Phú 

Hiệp 1, Khu phố Phú Hiệp 3, Khu phố Phú Thọ, Khu phố Phú Thọ 2, Khu phố Phú 
Thọ 3, Khu phố Phú Hoà, thuôc phường Hoà Hiệp Trung; Khu phố 2, Khu phố 3, 

Khu phố 4, Khu phố 5, thuộc phường Hoà Vinh; Thôn Bàn Thạch, Thôn Hiệp 
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Đồng, Thôn Thạch Tuân 1, Thôn Phú Khê 2,  thuộc xã Hoà Xuân Đông; Thôn Phú 
Lương, Thôn Đồng Thạnh, Thôn Vĩnh Xuân, thuộc xã Hoà Tân Đông; Thôn Phú 

Lễ, Thôn Lộc Đông, Phước Bình Bắc, Phước Bình Nam, Phước Lộc 2, thuộc xã 
Hoà Thành). 

Từ ngày 25/8/2021, mở rộng thêm vùng xanh  3 xã, phường (Hoà Vinh, Hòa 
Hiệp Bắc, Hòa Thành), nâng tổng số” vùng xanh” là 7 xã phường và 13 thôn, khu 

phố. 

7. Công tác đảm bảo an sinh xã hội 

UBND thị xã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND ngày 20/7/2021 về triển 
khai thực hiện Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 17/7/2021 của UBND tỉnh Phú 
Yên về việc tổ chức triển khai một số chính sách hỗ trợ người lao động gặp khó 

khăn do đại dịch COVID-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của 
Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng 

Chính phủ; tính đến nay đã xem xét và đề nghị UBND tỉnh phê duyệt danh sách 
đối tượng người lao động và hộ kinh doanh gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại 

dịch COVID– 19 trên địa bàn thị xã với tổng số tiền là 171.940.000 đồng. 

- Kế hoạch số 156/KH-UBND ngày 25/7/2021 về thực hiện Kế hoạch số 

130/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND tỉnh Phú Yên về việc tổ chức hỗ trợ 
đưa công dân Phú Yên đang tạm trú tại TP. HCM và một số tỉnh phía Nam có 

nguyện vọng trở về địa phương, đến nay đã tiếp nhận 12 đợt với 867 công dân trở 
về địa phương. 

- UBND tỉnh đã có quyết định phân bổ 144.120kg gạo để hỗ trợ hoàn cảnh 
khó khăn bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19. 

8. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội 

Công an thị xã phối hợp các địa phương tăng cường tuần tra, xử lý các trường 

hợp vi phạm phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong thời gian toàn thị xã triển 

khai thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ , đã phát 

hiện 612 trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch, xử phạt VPHC 548 

trường hợp, phạt tiền hơn 1 tỷ đồng. Đáng chú ý, trong thời gian giãn cách xã hội, 

Công an thị xã phát hiện, bắt quả tang 02 vụ/02 đối tượng có hành vi mua bán trái 

phép chất ma túy, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can; 05 vụ/32 đối tượng có hành vi 

đánh bạc được thắng thua bằng tiền, tạm giữ 2,055g ma túy các loại và nhiều tang vật, 

phương tiện vi phạm khác, đang củng cố hồ sơ xử lý. 

III. THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, VƯỚNG MẮC 

1. Thuận lợi 

- Được sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của Thị ủy, HĐND thị xã, UBND thị 

xã, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 các cấp; sự phối hợp chặt chẽ giữa 
các cơ quan, đơn vị, hội, đoàn thể; đặc biệt sự quan tâm, hỗ trợ kịp thời của UBND 
tỉnh trong việc tổ chức triển khai các hoạt động phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn thị xã. 
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- Sự đồng thuận của toàn dân, ý thức tự giác chấp hành các quy định về 
phòng, chống dịch. Sự động viên, cổ vũ, tham gia đóng góp Quỹ phòng, chống 

dịch COVID-19 của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thị xã. 

2. Những khó khăn trong công tác Phòng chống dịch COVID-19 

 - Một bộ phận người dân vẫn chưa tự giác khai báo y tế đầy đủ, chính xác, 
kịp thời…; Khu công nghiệp, cảng cá Phú lạc, bến cá tự phác ở Phú Lạc, và Vũng 

Rô là nơi tập trung số lượng người đông, yếu tố nguy cơ lại cao, môi trường làm 
việc dễ lây nhiễm, tiềm ẩn nhiều nguy cơ bùng phát dịch.  

- Trong quá trình điều tra dịch tễ, nhiều người dân nhớ không rõ lịch trình di 

chuyển của mình trong thời gian yêu cầu, gây nhiễu thông tin, không xác định 

được chính xác mốc dịch tễ và các trường hợp có lịch sử tiếp xúc. Nhiều ca bệnh 

không rõ nguồn lây, nên việc khoanh vùng điều tra gặp rất nhiều khó khăn.  

- Một bộ phận người dân còn lơ là trong công tác phòng, chống dịch, đặc 
biệt là thực hiện quy định 5K. 

- Tình trạng người dân di chuyển từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có 

dịch phía Nam về càng ngày càng nhiều và bằng nhiều phương tiện khác nhau nên 
rất khó kiểm soát sự lây lan dịch. 

3. Tồn tại, hạn chế: 

 - Một số ca F0 đến nay chưa xác định nguồn lây, nguy cơ bùng phát dịch 

bệnh còn cao.  

 - Công tác lấy mẫu còn hạn chế, chưa xác định được việc lấy mẫu toàn dân. 

- Việc cấp Giấy đi đường của một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh thực hiện chưa nghiêm túc, dẫn đến còn tình trạng nhiều 

người dân ra đường trong trường hợp không cần thiết, đi không đúng lộ trình đã 

đăng ký, quá hiệu lực cho phép. 

- Về nhân lực lấy mẫu còn một số phường, xã chưa tập huấn nhân lực tại chỗ 

còn trong chờ sự điều động của Trung tâm Y tế. 

 - Ban chỉ đạo phòng, chống dịch các phường, xã, chưa đánh giá nguy cơ 

dịch hàng ngày trên địa bàn mình để xem xét, quyết định chọn lấy mẫu, còn trông 

chờ vào kế hoạch của Tiểu ban lấy mẫu thị xã;  

- Tiểu ban chưa chủ động trong công tác lấy mẫu, chưa báo cáo kịp thời kết 

quả sau khi trả lời kết quả, gửi mẫu lấy được về CDC của tỉnh còn chậm, báo cáo 

kết quả hằng ngày chưa kịp thời. 

- Công tác tuần tra, kiểm soát chưa thường xuyên, việc người dân ra đường 

không thật sự cần thiết xảy ra nhiều. 
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- Công tác tuyên truyền còn hạn chế, ý thức người dân chưa cao. 

4. Nguyên nhân dịch bệnh lây lan rộng và kéo dài 

a) Nguyên nhân khách quan 

- Biến thể vi rút Delta lây lan rất nhanh và mạnh do vi rút phát tán trong 

không khí, chu kỳ lây nhiễm ngắn hơn các chủng vi rút trước làm gia tăng khả 
năng lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt trong các khu vực không gian kín, ít lưu 

thông như phòng họp, nhà máy, khu công nghiệp, nơi tập trung đông người. 

b) Nguyên nhân chủ quan 

- Việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg tại một số địa phương còn chưa 
nghiêm, chưa thực sự đảm bảo “ai ở đâu, ở yên đó”; thời gian đầu triển khai còn 

lúng túng, chưa đồng bộ. 

- Công tác tổ chức thực hiện các chỉ đạo, điều hành, quy định về phòng, 

chống dịch tại một số nơi còn chưa nghiêm, lúng túng và không nhất quán; còn có 
tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; tại các khu phong tỏa còn có tình trạng 

“ngoài chặt, trong lỏng”. 

- Công tác đảm bảo hậu cần theo phương châm “4 tại chỗ” ở các địa phương 

chưa được chuẩn bị trước dẫn đến thiếu nhân lực, vật tư, trang thiết bị cần thiết 
phục vụ phòng, chống dịch. 

V. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 

 Từ thực tế diễn biến tình hình dịch bệnh tại thị xã Đông Hoà và các biện 
pháp phòng, chống dịch đã triển khai, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 

thị xã rút ra một số bài học kinh nghiệm như sau:  

1. Vai trò lãnh đạo và sự chỉ đạo quyết liệt của Thị ủy, UBND thị xã, của 
Ban chỉ đạo phòng, chống COVID-19 các cấp trong việc triển khai thực hiện các 

biện pháp linh hoạt, phù hợp cho từng tình huống, từng giai đoạn, truy vết khẩn 
trương, thần tốc và kết hợp khoanh vùng nhanh, cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.  

2. Về truy vết: Tiến hành khẩn trương truy vết thần tốc, huy động sự tham 
gia của các ngành và phát huy vai trò của Tổ COVID-19 cộng đồng. 

3.  Về lấy mẫu: Nâng cao năng lực lấy mẫu xét nghiệm ở cơ sở, tăng tốc lấy 

mẫu để sớm sàng lọc, phân loại và cách ly sớm đối với các trường hợp bệnh/nghi 
ngờ. 

 4. Tiếp tục thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”, tuyệt đối không trông chờ 
ỷ lại mà phải luôn luôn có tư tưởng tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong phạm vi, địa 

bàn và đối tượng quản lý; chuẩn bị kế hoạch và tổ chức triển khai nhanh đáp ứng 
với tình hình dịch bệnh; sẵn sàng huy động mọi nguồn lực tham gia chống dịch và 

điều phối tổ chức triển khai, phối hợp của các lực lượng tham gia. 

VI. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 

TRONG THỜI GIAN TIẾP THEO. 

Dự báo thời gian đến: Thị xã Đông Hòa là địa bàn có nhiều tuyến đường 

quốc lộ quan trọng đi qua, với lưu lượng lớn phương tiện và người, trong đó có các 
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địa phương khác đến, đi qua địa bàn. Hiện địa bàn thị xã có  Khu công nghiệp Hòa 
Hiệp 1 và Khu Công nghiệp Hòa Hiệp 2, Cảng biển Vũng Rô và Cảng cá Phú Lạc, 

bến cá tự phát… là những khu vực tập trung nhiều công nhân lao động từ các địa 
phương khác; công dân từ vùng dịch còn tiếp tục về địa phương (tỉnh đưa về và tự 

túc); có 02 xã, phường trực thuộc đang ở mức nguy cơ rất cao (xã Hòa Tân Đông, 
phường Hòa Hiệp Trung). Bên cạnh đó, thị xã Đông Hòa còn là địa bàn giáp ranh 

với hai địa phương hiện có tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp 
(thành phố Tuy Hòa và huyện Phú Hòa). Với những đặc điểm tự nhiên – xã hội 

nêu trên, địa bàn thị xã vẫn còn tiềm ẩn “nguy cơ cao” phát sinh dịch COVID-19, 
dễ xảy ra tình trạng lây nhiễm khó kiểm soát, khó truy vết. Ban chỉ đạo đề ra một 
số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

1. Công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành: 

Toàn hệ thống chính trị tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 với tinh thần "chống dịch như chống giặc". Chủ động các phương án, 
kịch bản để kịp thời ứng phó với mọi tình huống; tuyệt đối không được chủ quan, 

lơ là, mất cảnh giác; thường xuyên đánh giá mức độ nguy cơ trên địa bàn, giúp 
chính quyền địa phương quyết định các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với 

mức độ nguy cơ. Tiếp tục chỉ đạo sát sao, chặt chẽ và triển khai các giải pháp 
mạnh mẽ, quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả. 

- Củng cố lại toàn bộ hệ thống Tổ COVID cộng đồng, phân công nhiệm vụ cụ 
thể của từng thành viên. 

2. Ngăn chặn nguồn lây nhiễm bệnh từ bên ngoài vào 

- Quản lý chặt chẽ các chốt kiểm soát dịch trên địa bàn thị xã, quản lý người 
ra/vào tại các chốt kiểm soát dịch để phục vụ cho công tác truy vết. 

- Tuyên truyền, phát động phong trào “Toàn dân phòng, chống dịch”, mỗi 
người dân là một chiến sĩ; khi phát hiện người từ vùng dịch, người lạ xuất hiện tại 

địa phương, nhân dân báo ngay cho cơ quan chức năng, người có trách nhiệm trên 
địa bàn. 

- Quản lý chặt chẽ người từ thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch trở 
về. 

3. Giám sát, phát hiện sớm, cách ly, khoanh vùng dập dịch 

- Phát huy vai trò các Tổ COVID cộng đồng và Tổ truy vết; thực hiện truy vết 

“thần tốc” khi phát hiện các trường hợp mắc bệnh, các trường hợp tiếp xúc với 
người mắc bệnh, các trường hợp đi về từ khu vực có dịch. 

- Tập trung huy động các nguồn lực để truy vết được nguồn lây tại khu phố 
Phú Thọ1, Hòa Tân Đông và thôn Phú Đa, Hòa Tân Đông. 

- Tổ chức các hình thức cách ly phù hợp đối với các trường hợp tiếp xúc với 
người mắc bệnh. Quản lý chặt chẽ việc tuân thủ các quy định về cách ly. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát các khu vực phong tỏa, và khẩn 

trương lấy mẫu xét nghiệm để nhanh chóng bóc tách F0 và F1 ra khỏi khu phong 
tỏa. 
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- Kiện toàn các Tổ lấy mẫu để đảm bảo tốc độ lấy mẫu; bảo quản mẫu đảm 
bảo chất lượng.  

- Liên tục tổ chức các đoàn công tác kiểm tra, hướng dẫn, giám sát và đánh 
giá định kỳ nguy cơ lây nhiễm dịch COVID-19 tại các khu vực đông người, cơ sở 

lao động, các trường học, chợ và khu dân cư. 

- Phân thời gian lấy mẫu, tiêm văcxin phù hợp, đảm bảo công tác phòng 

chống dịch COVID-19. 

4. Công tác truyền thông 

Đẩy mạnh, đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền với các hình thức, cách 
thức phong phú, đa dạng, có phân tích, nhận định, đánh giá, so sánh một cách khoa 
học, thuyết phục về tình hình, kết quả, các biện pháp phòng, chống dịch bảo đảm 

kịp thời, công khai, phù hợp tình hình dịch bệnh từng thời điểm, thời kỳ, không để 
tâm lý hoang mang, lo sợ trong nhân dân; kêu gọi các tầng lớp nhân dân tự giác và 

tích cực tham gia các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định. 

5. Công tác đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội   

Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, đặc biệt các khu phong tỏa, xử lý 
nghiêm những trường hợp vi phạm, đồng thời thông tin rộng rãi cho nhân dân biết 

để răn đe ngăn ngừa. 

6. Đảm bảo an sinh xã hội 

Tập trung đẩy nhanh việc thực hiện 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 và Quyết định số 
23/2021/QĐ-TTg, ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ; thực hiện kịp thời 
các chính sách hỗ trợ cho người dân, đảm bảo an sinh xã hội, không để ai bị thiếu 

đói trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 

7. Mở rộng vùng xanh, thu hẹp vùng đỏ 

Phát động phong trào tự quản, bảo vệ “vùng xanh” trên địa bàn, đẩy mạnh 
tuyên truyền phương án, phạm vi, vị trí “vùng xanh” cho người dân hiểu rõ và 

cùng chung tay thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống dịch COVID-19 
trên địa bàn. 

Chủ động đánh giá mức độ nguy cơ dịch bệnh COVID-19 từng thời điểm để 
mở rộng và bảo vệ vùng xanh trong phạm vi thôn, khu phố. 

 Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 thị xã báo cáo công tác phòng, 
chống dịch trên địa bàn thị xã từ ngày 23/7-26/8/2021./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực Thị ủy; 
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 
- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 
- TV BCĐ PC dịch COVID-19 thị xã; 
- Lưu: VT, Minh. 

TRƯỞNG BAN 
 

 
 

 

CHỦ TỊCH UBND THỊ XÃ 
Nguyễn Văn Tĩnh 
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