
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ ĐÔNG HÒA ____________ 

Số:             /UBND-TH 

V/v triển khai một số biện pháp 

kiểm soát dịch bệnh COVID-19 
trên địa bàn thị xã Đông Hòa. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
_______________________________________ 

Đông Hòa, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  
- Các cơ quan, ban, ngành trên địa bàn thị xã; 

- UBMTTQ Việt Nam và các hội, đoàn thể thị xã; 
- UBND các xã, phường.   

Ngày 04/9/2021, UBND thị xã đã ban hành Công văn số 5072/UBND-TH về 
việc tiếp tục thực hiện giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã Đông Hòa. Để thực hiện 

tốt việc kiểm soát dịch trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 
27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn; UBND thị xã yêu cầu các cơ quan, 

ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường nghiêm túc thực hiện Công văn số 
5072/UBND-TH ngày 04/9/2021, đồng thời triển khai thực hiện một số nội dung 
sau: 

1. Một số nhiệm vụ cụ thể 

- Tiếp tục tạm dừng các loại hình hoạt động: tắm biển, spa, cơ sở làm đẹp (cắt 

– uốn tóc nam nữ, nail…); massage; xông hơi; cơ sở thẩm mỹ; các tụ điểm, khu vui 
chơi, giải trí; trung tâm – nhà hàng tiệc cưới; ăn uống có tổ chức hát với nhau, 

karaoke; các điểm kinh doanh trò chơi điện tử, truy cập Internet; các địa điểm du 
lịch, tham quan, di tích, thư viện (vẫn cung cấp tài liệu qua Internet), công viên công 

cộng; các cơ sở kinh doanh thể dục thể thao trong nhà (gym, billiards, yoga,…); các 
Trung tâm thể dục thể thao; các khu tập luyện, thể dục, thể thao tại nơi công cộng 

trên địa bàn thị xã. 

- Các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn, uống (quán ăn, café, giải khát,…) được 

hoạt động nhưng tuyệt đối không được phục vụ tại chỗ, chỉ phục vụ hình thức bán 
hàng mang về, đặt hàng trực tuyến nhưng phải được sự cho phép của UBND các xã, 
phường. Người giao hàng phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch, 

đặc biệt là đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ít nhất 02 mét trong khi chờ giao nhận 
hàng. 

- Các cửa hàng tiện ích được hoạt động, nhưng phải đảm bảo quy định phòng, 
chống dịch COVID-19. 

- Tại các chợ, chỉ cho phép hoạt động kinh doanh những mặt hàng thiết yếu 
(theo hướng dẫn của Sở Công thương tỉnh Phú Yên tại Công văn số 609/SCT-QLTM 

ngày 29/6/2021), bố trí gian hàng đảm bảo giãn cách theo quy định. Các tiểu thương 
kinh doanh tại chợ phải đảm bảo không sinh sống tại các địa phương đang áp dụng 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, không nằm trong trường hợp mẫu nghi 
ngờ, có kết quả xét nghiệm âm tính trước khi kinh doanh trở lại và phải thực hiện 

lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. 
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- Người dân chỉ ra khỏi nhà trong trường hợp thật sự cần thiết, đối với những 
người đi và về từ các địa phương đang áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ thì phải có Giấy đi đường của xã, phường nơi cư trú. 

2. Giao Trung tâm Y tế thị xã 

- Chủ trì, phối hợp UBND các xã, phường tham mưu UBND thị xã xây dựng 
kế hoạch và tiếp tục lấy mẫu xét nghiệm cho người dân trên địa bàn theo vùng nguy 

cơ, sớm phát hiện đưa F0 ra khỏi cộng đồng và kịp thời truy vết F1, F2. 

- Tiếp tục hướng dẫn Ban Quản lý cơ sở cách ly tập trung của thị xã, Tổ quản 

lý điểm cách ly tập trung các xã, phường thực hiện nghiêm các quy trình và quản lý 
chặt chẽ, tránh lây nhiễm chéo trong cơ sở cách ly. 

- Tiếp tục hướng dẫn, tập huấn Tổ lấy mẫu, test nhanh của địa phương để nâng 

cao năng lực, thực hiện phương châm “4 tại chỗ”. 

3. Công an thị xã, Ban chỉ huy Quân sự, Đồn Biên phòng Hòa Hiệp Nam, Đồn 

Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Rô; UBND các xã, phường tăng cường chỉ đạo việc 
bảo đảm an ninh trật tự, phòng chống tội phạm, phòng chống cháy nổ; đảm bảo vệ 

sinh môi trường… gắn với công tác phòng, chống dịch; đồng thời kiểm tra, xử lý 
nghiêm, kể cả xử lý theo pháp luật hình sự các trường hợp tin không đúng sự thật, 

không khai báo y tế, khai báo không trung  thực; trốn tránh, chống đối, không chấp 
hành biện pháp cách ly y tế,… theo quy định. 

4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa – Thể thao và Truyền 
thanh, UBND các xã, phường tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng, 

chống dịch COVID-19 trên các phương tiện thông tin đại chúng, các nền tảng mạng 
xã hội, chú trọng thông tin những nội dung cần thực hiện trong thời gian áp dụng 
Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ; về các kết quả tích cực, các mô hình 

tốt, cách làm hay, tinh thần chung tay, hợp tác của cộng đồng trong phòng, chống 
dịch COVID-19; hướng dẫn người dân không bình luận, chia sẻ những thông tin 

chưa được các cơ quan chức năng công bố liên quan đến tình hình dịch COVID-19 
để tránh hoang mang dư luận. 

5. Phòng Kinh tế chủ trì phối hợp Đội quản lý thị trường số 3, các cơ quan, 
đơn vị liên quan, UBND các xã, phường chú trọng bảo đảm hàng hóa, lương thực, 

thực phẩm thiết yếu cho Nhân dân; hướng dẫn các đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch 
vụ đảm bảo thực hiện đúng các quy định về phòng, chống dịch; kiểm tra, xử lý 

nghiêm các trường hợp găm hàng, tăng giá gây bất ổn thị trường theo đúng quy định 
pháp luật. 

6. Đề nghị UBMTTQVN và các hội, đoàn thể thị xã tăng cường công tác tuyên 
truyền, vận động hội viên, đoàn viên và Nhân dân thực hiện hiệu quả các quy định 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã. 

7. Đề nghị Đảng ủy các xã, phường tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và huy động 
cả hệ thống chính trị ở địa phương thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

COVID-19 theo phương châm “04 tại chỗ”. 

8. UBND các xã, phường 
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- Tiếp tục phát huy vai trò Tổ covid cộng đồng đúng tinh thần “đi từng ngõ, 
gõ từng nhà, rà từng người”, tiếp tục theo dõi, giám sát các trường hợp đã điều trị 

khỏi bệnh COVID-19, trường hợp hoàn thành cách ly y tế tập trung và các trường 
hợp cách ly tại nhà theo quy định. 

- Tổ chức quản lý chặt chẽ các điểm cách ly tập trung, yêu cầu người cách ly 
tuân thủ nội quy, không để lây nhiễm chéo trong điểm cách ly. 

- Tổ chức lực lượng bảo vệ vững chắc “vùng xanh” trên tinh thần tự nguyện, 
tự quản. 

- Triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định 
23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ trên tinh thần khẩn trương, kịp thời, 
đúng đối tượng. 

8. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, phường 

- Quán triệt toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, nhân viên nghiêm túc, 

gương mẫu chấp hành các quy định phòng, chống dịch COVID-19. 

- Bắt buộc kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, cài đặt Bluezone, quét mã QR 

code; lập danh sách các trường hợp đến trụ sở làm việc và liên hệ công tác để phục 
vụ công tác truy vết khi cần thiết. 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chỉ đạo của UBND thị xã và xử lý 
nghiêm các hành vi vi phạm. 

- Người đứng đầu cơ quan, đơn vị địa phương chịu trách nhiệm nếu để dịch 
bùng phát trở lại do chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống dịch.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương tập trung, không chủ quan; chung 
sức, đồng lòng thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 có hiệu quả./.  

 
Nơi nhận:                                                                            
- Như trên;                                                                            
- UBND tỉnh; 
- Sở Y tế; 
- TT. Thị ủy, TT. HĐND thị xã; 
- Chủ tịch, PCT UBND thị xã; 
- Mặt trận và hội, đoàn thể thị xã; 
- Chánh, PCVP HĐND&UBND thị xã; 
- Đảng ủy các xã, phường; 
- Cổng TTĐT thị xã; 
- Lưu: VT, Minh. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Nguyễn Văn Tĩnh 
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