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  UBND HUYỆN PHÚ GIÁO 

BAN CHỈ ĐẠO PHÒNG CHỐNG 

DỊCH COVID-19 HUYỆN 

 

Số: 170/KH-BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Phú Giáo, ngày 8 tháng  8  năm 2021 

   

KẾ HOẠCH 

Xây dựng “vùng xanh” trên bản đồ Covid-19 đưa Phú Giáo 

trở về trạng thái “bình thường mới” từ ngày 15/8/2021. 

 

 Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Trưởng ban Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-

19 tỉnh tại cuộc họp sáng ngày 06/8/2021 và Thông báo số 156-TB/HU ngày 

06/08/2021 của Huyện ủy về kết luận của đ/c Bí thư Huyện ủy - Chủ  tịch HDND 

- Trưởng BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện tại cuộc họp giao ban về tình 

hình phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn huyện; 

 Căn cứ hướng dẫn, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống 

Covid-19, Bộ Y tế tại các văn bản: Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 

27/5/2020 Hướng dẫn phòng, chống và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

COVID-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động; Quyết định số 

2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các 

biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định 

số 2787/QĐ-BYT ngày 05/6/2021 Hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch 

khi có trường hợp mắc COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công 

nghiệp; công văn số 5858/BYT-MT ngày 21/7/2021 hướng dẫn phòng chống 

dịch tại chợ đầu mối, chợ bán lẻ trong thời gian áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg;  

Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện ban hành Kế hoạch Xây dựng 

“vùng xanh” trên bản đồ Covid-19 đưa Phú Giáo trở về trạng thái “bình thường 

mới” từ ngày 15/8/2021, với nội dung cụ thể như sau: 

I. Mục đích 

- Bao vây thu hẹp vùng đỏ, mở rộng vùng xanh, bóc tách nhanh F0 ra khỏi 

cộng đồng, hạn chế số ca F0 tăng nhanh, giảm thiểu thấp nhất tử vong để đưa 

Phú Giáo trở về trạng thái “bình thường mới”;  

- Đảm bảo thực hiện mục tiêu kép phòng, chống dịch hiệu quả, đồng thời 

phát triển kinh tế, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

II. Yêu cầu 

Các đơn vị, địa phương khẩn trương, chủ động thực hiện đồng bộ các biện 

pháp để xây dựng “Vùng xanh”, thực hiện trạng thái bình thường mới theo các 

mốc thời gian, cụ thể: từ ngày 15/8/2021: 

- Các doanh nghiệp đã đăng ký thực hiện phương án sản xuất “03 tại chỗ” 

trong cụm công nghiệp Hưng hải thịnh tại xã Tam lập và các doanh nghiệp 

ngoài cụm công nghiệp đang hoạt động tiếp tục hoạt động, làm vùng đệm vững 

chắc trong sản xuất; 
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- Trước ngày 15/8/2021 gồm 06 xã: Tân Long, An Long, An Linh, An 

Thái, Tân Hiệp và Phước Sang phải quyết tâm giữ vững và bảo vệ bằng được 

để sớm ổn định tình hình, đồng thời làm cứ địa, vùng đệm vững chắc cho các xã, 

thị trấn còn lại.  

- Trước ngày 15/8/2021 gồm 05 xã, Thị trấn: An Bình, Phước Hòa, Vĩnh 

Hòa, Tam Lập và thị trấn Phước Vĩnh phải tập trung khoanh vùng, xét nghiệm 

nhanh, cách ly sớm, thu hẹp phạm vi có dịch, dập dịch nhanh nhất có thể; Chủ 

động, quyết liệt, khẩn trương làm sạch ca F0, giảm thiểu thấp nhất F1, F2 để 

nhanh chóng chuyển thành vùng xanh. 100% các ấp kiểm soát được tình hình và 

thực hiện “xanh” hóa trên toàn địa bàn. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Xác định rõ khu vực nguy cơ: 

Trên cơ sở kết quả xét nghiệm diện rộng và căn cứ quy định đánh giá mức 

độ nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch 

Covid-19 được ban hành tại Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021, 

UBND các xã, thị trấn chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương có liên quan 

tổ chức phân tích nhận định, nắm bắt chính xác tình hình (chia nhỏ các khu vực 

đến tận cơ sở: khu phố/ấp, Tổ, hẻm,…), đánh giá và dự báo nguy cơ theo 4 mức 

“Nguy cơ rất cao”, “Nguy cơ cao”, “Nguy cơ”, “Bình thường mới” cho từng địa 

bàn, từ cấp xã đến cấp huyện, có tính tới các yếu tố khu vực liên xã để có giải 

pháp xét nghiệm, cách ly, phong tỏa, tiêm vắc xin, … cho căn cơ, phù hợp với 

điều kiện thực tế của từng địa phương. 

2. Về công tác xét nghiệm:  

Các địa phương phải xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết trong việc thực hiện 

nâng cao năng lực xét nghiệm, trong đó phải thể hiện rõ các nội dung: yêu cầu 

tiến độ về thời gian, phương pháp lấy mẫu xét nghiệm; các nguồn lực để xét 

nghiệm (đội lấy mẫu, test nhanh kháng nguyên, test PCR),… đối với từng địa 

phương có khu vực “Vùng xanh”, “Vùng đỏ” cho phù hợp, hiệu quả, khoa học 

nhất; đối với các địa phương đang có khu vực “vùng xanh” thì tổ chức lấy mẫu 

xét nghiệm 02 lần, 03 ngày thực hiện 01 lần, theo nguyên tắc vùng có nguy cơ 

cao thì lấy mẫu và xét nghiệm toàn bộ người dân trong khu vực có nguy cơ cao, 

còn nơi có nguy cơ thấp thì lấy mẫu đại diện theo hộ gia đình. 

Với tinh thần khẩn trương, chủ động, quyết liệt hơn nữa để tranh thủ “thời 

điểm vàng”, “làm đến đâu sạch đến đó”, phấn đấu trước ngày 15/8/2021 trung 

tâm y tế và các đơn vị, địa phương phải phối hợp tổ chức thực hiện hoàn tất việc 

lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc diện rộng lần 02 trong cộng đồng và trong doanh 

nghiệp trên địa bàn huyện. 

3. Thực hiện nghiêm Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ và thực hiện phong tỏa: 

- Các xã, thị trấn phải thực hiện nghiêm giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 

16/CT-TTg, phải thực chất, hiệu quả, chắc chắn, chặt chẽ hơn việc giãn cách 
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theo nguyên tắc người cách ly với người, gia đình cách ly với gia đình, kiên 

quyết yêu cầu người dân “ai ở đâu thì ở đó” để thực hiện triệt để việc giãn cách, 

cách ly theo quy định. Bắt buộc thực hiện cách ly y tế đối với người từ nơi khác 

di chuyển đến địa phương mình theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại công văn số 

6386/BYT-MT ngày 06/8/2021 về việc áp dụng biện pháp phòng, chống dịch 

đối với người về từ khu vực có dịch Covid-19. 

- UBND các xã, thị trấn phải chủ động quyết định phong tỏa “vùng xanh” 

trên địa bàn quản lý để đảm bảo giữ vững “vùng xanh”; đồng thời tăng cường 

hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng, đặc biệt là Tổ Covid ở các khu nhà trọ, 

các Tổ này phải nắm cụ thể, chi tiết các thông tin có liên quan đến từng người, 

từng hộ, từng phòng trọ để giám sát kỹ những người di chuyển ra vào khu vực, 

địa bàn hiện hữu, nhất là các đối tượng F0, F1 thuộc diện cách ly tại nhà; 

Đối với các khu nhà trọ có mật độ dân số cao như Phước Hòa, Phước Vĩnh, 

Vĩnh Hòa, Tam Lập… thì phải tổ chức đồng bộ các giải pháp để bố trí, sắp xếp 

chỗ ở nhằm đảm bảo thực hiện giãn cách và an toàn trong công tác phòng chống 

dịch. 

- Các xã, thị trấn theo phân cấp quản lý địa giới hành chính của mình phải 

thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát; giám sát, nhắc nhở, xử phạt 

nghiêm các hành vi vi phạm trong công tác phòng, chống dịch theo quy định và 

trong việc thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg. Trường hợp để xảy ra tình trạng lơ 

là, chủ quan, mất cảnh giác, không chấp hành nghiêm các quy định, hướng dẫn 

phòng, chống dịch bệnh thì Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền của địa 

phương đó sẽ bị xử lý trách nhiệm theo quy định.  

4. Tổ chức phong trào thi đua mở rộng “vùng xanh”. 

UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các ấp, khu phố tổ chức thực hiện thật tốt 

một số nội dung sau: 

- Gắn bảng “Vùng xanh” và xây dựng Tổ tự quản bảo vệ “vùng xanh” tới 

từng khu phố/ấp, tổ dân phố, ngõ hẻm trên từng địa bàn. 

- Tăng cường các trạm kiểm soát, chốt chặn; bóc tách nhanh F0 ra khỏi 

cộng đồng, hạn chế số ca F0 tăng nhanh, giảm thiểu thấp nhất tử vong để đưa 

Phú Giáo trở về trạng thái “bình thường mới”; thực hiện cách ly theo đúng quy 

định và hướng dẫn của ngành y tế. 

- Triển khai các biện pháp mạnh trong việc phong tỏa khu vực “vùng đỏ” 

trong địa bàn “vùng xanh” và khu vực “vùng xanh” trong các địa bàn “vùng đỏ”, 

trong đó phải tổ chức thực hiện các hình thức xét nghiệm sàng lọc tương ứng với 

từng mức độ nguy cơ ở từng địa bàn và tổ chức rào chắn, cách ly để phân cách 

rõ rệt giữa 02 khu vực này, tránh việc người dân đi lại và bị lây nhiễm chéo 

nhằm tập trung dập dịch triệt để, đạt hiệu quả. 

5. Các doanh nghiệp đăng ký phương án sản xuất “03 tại chỗ” và “01 

cung đường, 02 địa điểm,”: 
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- Tiểu ban doanh nghiệp, Đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch tại các 

Doanh nghiệp và UBND các xã, thị trấn phối hợp tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo 

của huyện, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định phòng, 

chống dịch trong doanh nghiệp và chỉ cho phép hoạt động đối với những doanh 

nghiệp đảm bảo đủ điều kiện và an toàn; tăng cường hoạt động các Tổ An toàn 

Covid trong doanh nghiệp.  

- Các doanh nghiệp cho ngừng hoạt động phải tổ chức trật tự, an toàn và sàng 

lọc xét nghiệm trước khi cho công nhân lao động rời khỏi doanh nghiệp về địa 

phương nơi cư trú. Việc rời doanh nghiệp của công nhân phải có sự phối hợp chặt 

chẽ và quản lý tốt giữa BCĐ xã, doanh nghiệp vời công an, TBXH và các ngành 

liên quan, không để lây lan dịch bệnh. 

- Giao tiểu ban doanh nghiệp và trung tâm y tế và các địa phương đẩy 

nhanh tiến độ hoàn thành kế hoạch xét nghiệm diện rộng toàn bộ các doanh 

nghiệp đang hoạt động đảm bảo phương châm 3 tại chỗ.. 

6. Tiêm vắc xin ngừa Covid-19:  

Căn cứ số lượng vắc xin do Tỉnh đã phân bổ và dự kiến số lượng thời gain 

tới giao Trung tâm y tế, các đơn vị, xã, thị trấn xây dựng phương án đẩy nhanh 

tốc độ tiêm vắc xin, tổ chức nhiều điểm tiêm cố định và lưu động, tạo thuận lợi 

và bảo đảm an toàn, hiệu quả cho người được tiêm, cụ thể: 

- Tổ chức tiêm vắc xin cho công nhân, người lao động của doanh nghiệp đã 

đăng ký thực hiện phương án sản xuất “03 tại chỗ” ở các doanh nghiệp đang 

hoạt động nhằm tạo “vùng xanh” trong khu vực doanh nghiệp. 

- Trước mắt, đảm bảo thứ tự ưu tiên tiêm vắc xin cho các đối tượng theo 

đúng chỉ đạo của tỉnh. Trong đó lưu ý một số vấn đề sau: 

+ Người dân sinh sống, làm việc tại các khu vực được xác định là “vùng 

xanh” và các khu nhà trọ có đông người lao động theo cách thức tiến hành xét 

nghiệm sàng lọc âm tính tới đâu thì triển khai tiêm ngay vắc xin cho những đối 

tượng này; 

+ Người dân sinh sống tại các khu vực tiếp giáp với địa bàn các huyện, thị 

phía nam; 

+ Công nhân lao động của các công ty đảm bảo điều kiện an toàn phòng 

chống dịch và có nhu cầu sản xuất sớm, sản xuất những hàng hóa quan trọng có 

giá trị cao để góp phần tham gia cung cấp cho các chuỗi cung ứng; 

+ Người dân sinh sống tại khu vực “vùng đỏ” nằm trong “vùng xanh”. 

- Tiến tới, tiêm vắc xin trước cho những người trên 18 tuổi sinh đang sinh 

sống tại các địa phương có khu vực “vùng đỏ”. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thành lập 02 Tổ công tác để theo dõi, chỉ đạo việc thực hiện Kế hoạch 

này, trong đó: Tổ 1 mời đồng chí Nguyễn Văn Long - Phó Bí thư thường trực 

huyện ủy phụ trách đối với xã xác định “vùng xanh”; Tổ 2 do đồng chí Đoàn 

Văn Đồng - Chủ tịch UBND huyện phụ trách đối với các xã, thị trấn xác định 

“vùng đỏ”; đồng thời phải cơ cấu thành viên của các đơn vị (Trung tâm y tế, 
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Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam huyện, Ban Dân vận,…) tham gia vào 02 Tổ công tác nêu trên. 

2. Các các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch chi tiết để tổ chức thực hiện Kế 

hoạch này, trong đó phải hình thành, xây dựng được bản đồ vùng nguy cơ, tiến 

độ xử lý, giải pháp tương ứng, phải thường xuyên kiểm tra, giám sát; đặc biệt 

phải phân công thành viên trong Ban thường vụ cấp ủy của cấp xã phụ trách địa 

bàn. 

3. Đẩy mạnh và phát huy vai trò kiểm tra, giám sát của hệ thống chính trị 

cơ sở trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là tại từng tổ dân 

phố, khu dân cư...  

4. Tổ chức thực hiện phong trào thi đua “xanh hóa” địa bàn, động viên, 

khen thưởng kịp thời những tổ chức, cá nhân làm tốt và nhân rộng các mô hình, 

cách làm tốt, hiệu quả trong phòng, chống dịch. Nhắc nhở, phê bình, kiểm điểm, 

xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định; đặc biệt tại những nơi lơ 

là, chủ quan, mất cảnh giác, bị động hoặc chấp hành không nghiêm các quy định 

về an toàn, phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

Trên đây là Kế hoạch xây dựng “vùng xanh” trên bản đồ Covid-19 đưa Phú 

Giáo trở về trạng thái “bình thường mới” từ ngày 15/8/2021; yêu cầu các cơ 

quan, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn trong phạm vi trách nhiệm và 

quyền hạn của mình tổ chức triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, các đơn vị, 

địa phương kịp thời gửi phản ánh, kiến nghị báo cáo về Thường trực Ban Chỉ 

đạo phòng, chống Covid-19 huyện xem xét, điều chỉnh cho phù hợp với tình 

hình, điều kiện thực tiễn của địa phương./. 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;  

- Sở Y tế, Công an tỉnh; Bộ CHQS tỉnh; 

- TT Huyện ủy, TT.HĐND huyện; 

- CT, các PCT.UBND huyện; 

- Các sở, ban, ngành 
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; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- LĐVP, TH; 

- Lưu: VT. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

PHÓ TRƯỞNG BAN THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

Đoàn Văn Đồng 
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