
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:           /UBND-VHTT 
V/v tuyên truyền xây dựng và triển khai mô 

hình thôn, xóm, làng, tổ dân phố “xanh” 

trong phòng, chống dịch COVID-19  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày         tháng  9  năm 2021 

 

        Kính gửi:  

- Phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Trung tâm Văn hóa - Thông tin - Thể thao huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 14/9/2021 của UBND tỉnh về 

Xây dựng và triển khai mô hình thôn, xóm, làng, tổ dân phố “xanh” trong phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Văn bản số 1246      

/SVHTTDL-QLGĐ&NSVH ngày 22/9/2021 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

về việc tuyên truyền xây dựng và triển khai mô hình thôn, xóm, làng, TDP “xanh” 

trong phòng, chống dịch Covid-19. 

Chủ tịch UBND huyện yêu cầu: 

1. Trung tâm Văn hóa - Thông tin -Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn, 

căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến rộng rãi đến cán bộ, đảng 

viên và nhân dân đầy đủ các nội dung của Kế hoạch số 239/KH-UBND ngày 

14/9/2021 của UBND tỉnh về Xây dựng và triển khai mô hình thôn, xóm, làng, tổ 

dân phố “xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện. Trong đó 

chú trọng tuyên truyền các tiêu chí của thiết chế hành chính mô hình thôn, xóm, 

làng, tổ dân phố “xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19, thường xuyên tuyên 

truyền hàng ngày trên hệ thống loa truyền thanh cấp huyện, cấp xã; tuyên truyền 

trực quan qua hệ thống bảng biển, băng zôn, khẩu hiệu, tờ rơi, áp phích… trên địa 

bàn huyện cụ thể:  

-  Không có người cư trú tại địa phương là F0, F1 đang trong thời gian điều 

trị và theo dõi cách ly y tế; không tụ tập, tiếp đón khách tại nhà. Người dân được 

xét nghiệm tầm soát định kỳ theo đánh giá nguy cơ lây nhiễm.  

-  Có 100% hộ gia đình, cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn ký cam kết, thực hiện đầy đủ các biện pháp vệ sinh an toàn, phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 theo quy định chung và của chính quyền địa phương.  

- Có Tổ COVID cộng đồng, Tổ liên gia tự quản hoạt động hiệu quả; mọi 

người ra vào thôn xóm, làng, tổ dân phố được kiểm soát chặt chẽ. Khi phát sinh 

dịch bệnh, người dân chấp hành nghiêm chỉ đạo “ai ở đâu, ở đó”.  

-  Triển khai thực hiện tốt các quy định về công tác phòng chống dịch của 

Ban Chỉ đạo quốc gia, Bộ Y tế, UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh tỉnh. Huyện ủy, UBND, BCĐ phòng, chống dịch CoVID-19 huyện theo quy 

định. Người dân chấp hành và thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K của Bộ Y tế và 



thông điệp 5K, 5T của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh. Đồng 

thời, có quy định cụ thể về phòng, chống dịch liên quan đến các sự kiện, hoạt động 

tập trung đông người (đám cưới, đám hỏi, đám hiếu, lễ hội, chợ…), có môi trường 

xanh, sạch, đẹp; không có “chợ cóc”, chợ tạm, không phát sinh điểm bán hàng tự 

phát trên địa bàn.  

2. Thường xuyên tuyên truyền về sự nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19 và 

cách phòng chống dịch; phương châm phòng, chống dịch của tỉnh: 5K (Không đi 

ra ngoài tỉnh khi không thật sự cần thiết, Không gặp gỡ, tiếp xúc với người lạ, nhất 

là người tỉnh ngoài đến Vĩnh Phúc, Không vi phạm các quy định phòng chống 

dịch, Không lơ là chủ quan, coi thường dịch, Không lợi dụng tình hình dịch để trục 

lợi), 5T (Tuân thủ đúng các quy định về phòng chống dịch, Tự giác khai báo khi có 

người thân, khách từ tỉnh có dịch đến nhà, Tố giác tổ chức, cá nhân vi phạm qua 

đường dây nóng của Công an tỉnh, Công an các huyện, thành phố, Công an xã, 

phường, thị trấn, Tích cực tự nguyện tham gia các hoạt động phòng chống dịch tại 

địa phương, Tự bảo vệ mình, gia đình, bạn bè, người thân, cơ quan, hàng xóm an 

toàn, khỏe mạnh trước nguy cơ đại dịch) và Ý thức + 5T (của Bộ Y tế: Khẩu trang, 

Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập, Khai báo y tế) + Vacxin.  

3. Giao Phòng Văn hóa và Thông tin phối hợp, giám sát, chỉ đạo theo chức 

năng nhiệm vụ. Tham mưu BCĐ phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” huyện, xem xét, ưu tiên lựa chọn các khu dân cư xây dựng và triển 

khai tốt mô hình thôn, xóm, làng, tổ dân phố “xanh” trong phòng, chống dịch 

Covid-19 để xét tặng giấy khen khu dân cư văn hóa hàng năm./.  
 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyên; 

- BCĐ phòng, chống dịch COVID-19; 

- Phòng KT&HT; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Lưu: VT,VHTT. 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Lân 
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