
 

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG  

 

Số:           /UBND-VP 
V/v thực hiện chỉ đạo của Thủ 

tướng Chính phủ tại Thông báo số 

237/TB-VPCP ngày 09/9/2021 
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Tam Dương, ngày     tháng 9 năm 2021 

   Kính gửi: 

 

 

- Các phòng, ban, cơ quan, ban, ngành ở huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 
 

Thực hiện Văn bản số 7950/UBND-VX1 ngày 10/9/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc v/v thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 

237/TB-VPCP ngày 09/9/2021 (được sao gửi kèm). Chủ tịch UBND huyện, 

Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện yêu cầu:  

1. Trung tâm Y tế huyện (cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo): 

- Khẩn trương chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành: Công an huyện, 

Ban CHQS huyện, Văn phòng HĐND-UBND, các phòng: Kinh tế - Hạ tầng, Tài 

chính - Kế hoạch, Tư pháp, Lao động - Thương binh và XH, Giáo dục và Đào tạo 

và cơ quan liên quan đánh giá tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện; đề xuất giải 

pháp thực hiện trong thời gian tới để phòng, chống dịch hiệu quả, thực hiện mục 

tiêu kép, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân; báo cáo UBND huyện 

trước 16h00 ngày 17/9/2021. 

- Tiếp tục chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu kịp thời 

các nội dung theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ (ngoài các nội dung UBND 

tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh; UBND, BCĐ huyện đã chỉ đạo); báo cáo UBND huyện. 

2. Thực hiện Vùng Xanh trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn huyện: 

2.1. Để triển khai hiệu quả Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 23/8/2021 

của UBND tỉnh; Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 25/8/2021 của UBND huyện; 

về triển khai "Vùng xanh" trong phòng, chống dịch COVID-19 và phát triển kinh 

tế - xã hội trên địa bàn; để đạt được mục tiêu: 

- 100% các cơ quan, đơn vị, công sở từ cấp huyện, đến cấp xã trên địa bàn 

huyện bảm bảo là “Vùng Xanh”; giao các phòng, ban, ngành: Trung tâm Y tế, 

phòng Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Tư pháp và các cơ quan liên quan có hướng 

dẫn cụ thể. 

- 100% các doanh nghiệp trong và ngoài khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp là “Vùng Xanh”; giao các phòng, ban, ngành: Trung tâm Y tế, phòng Kinh 
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tế và Hạ tầng, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch và các cơ quan liên quan có hướng 

dẫn cụ thể; 

- 100% các chợ, trung tâm thương mại, các cửa hàng bán buôn, bán lẻ, đơn 

vị dịch vụ,... là “Vùng Xanh”; giao các phòng, ban, ngành: Trung tâm Y tế, phòng 

Kinh tế và Hạ tầng và các cơ quan liên quan có hướng dẫn cụ thể; 

- 100% các cơ sở khám chữa bệnh, trường học trên địa bàn tỉnh là “Vùng 

Xanh”; giao các phòng, ban, ngành: Trung tâm Y tế, Văn phòng HĐND-UBND, 

Giáo dục và Đào tạo, Tư pháp và các cơ quan liên quan có hướng dẫn cụ thể; 

- 100% các hộ gia đình, các thôn, làng, ngõ, xóm, khu dân cư, tổ dân phố, 

tổ liên gia là “Vùng Xanh”; giao các phòng, ban, ngành: Công an huyện, Trung 

tâm Y tế, Tư pháp và các cơ quan liên quan có hướng dẫn cụ thể;  

Các hướng dẫn nêu trên hoàn thành, báo cáo UBND huyện trong ngày 

17/9/2021. 

2.2. Thực hiện xét nghiệm triển khai thực hiện Vùng Xanh: Trung tâm Y tế, 

UBND các xã, thị trấn tiếp tục phối hợp, đánh giá nguy cơ lây nhiễm của các khu 

vực, cơ sở sản xuất kinh doanh, tổ chức xét nghiệm đối với các đối tượng có nguy 

cơ cao theo quy định của Bộ Y tế tại Công điện số 1305/CĐ- BYT ngày 

02/9/2021; của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 23/8/2021, của 

UBND huyện tại Kế hoạch số 144/KH-UBND ngày 25/8/2021và các Văn bản 

khác liên quan. 

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan, 

đơn vị tiếp tục chuẩn bị sẵn sàng các phương án đáp ứng nhanh, kịp thời với diễn 

biến dịch bệnh, chủ động tập huấn, nâng cao năng lực; chủ động mua sắm vật tư, 

sinh phẩm... theo phương châm 4 tại chỗ để kịp thời đáp ứng với các diễn biến 

dịch bệnh. Chịu trách nhiệm toàn diện, tuyệt đối về triển khai các biện pháp 

phòng chống dịch theo ngành, địa phương quản lý. 

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn nghiêm 

túc triển khai, thực hiện./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Y tế (để b/c); 

- Đ/c Trần Thanh Hải - UVBTV, Giám đốc  

  Sở NN&PTNT, phụ trách đơn vị Tam Dương (b/c); 

- Đ/c Vũ Chí Giang - PCT UBND tỉnh (b/c); 

- TT Huyện ủy, HĐND huyện (để b/c); 

- Chủ tịch, CPCT UBND huyện; 

- CPVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Lê Xuân Bình 
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