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TỈNH ỦY BÌNH DƯƠNG                          ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                   *                                              Bình Dương, ngày 12 tháng 8 năm 2021 

         Số 165-TB/TU  
 

 
THÔNG BÁO 

KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY 

về công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh 

-----    
 

Tại cuộc họp ngày 11/8/2021, sau khi nghe các thành viên Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch Covid-19 tỉnh báo cáo các nội dung: (1) Phương án tổ chức lại sản xuất 

của các doanh nghiệp trong tình hình mới; (2) Kế hoạch xây dựng “vùng xanh” tại 

các chợ truyền thống, siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và đảm bảo 

an toàn Covid-19 cho doanh nghiệp bán hàng lưu động, shipper (vận chuyển hàng 

hóa bằng xe 2 bánh) trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ ngày 01/9/2021; (3) Kế hoạch 

mua vắc xin; (4) Phương án huy động, trưng dụng lực lượng và ý kiến phát biểu của 

các đồng chí dự họp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy kết luận như sau: 

1. Về phương án tổ chức lại sản xuất của các doanh nghiệp trong tình hình 

mới: 

- Cơ bản thống nhất với Phương án tổ chức lại sản xuất của các doanh nghiệp 

trong tình hình mới do Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh trình bày. 

Giao Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh tiếp thu ý kiến đóng góp của 

các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy bổ sung, hoàn chỉnh nội dung phương 

án. 

- Về phê duyệt phương án tổ chức sản xuất của các doanh nghiệp thống nhất 

giao: Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh phê duyệt phương án tổ chức 

sản xuất lại của doanh nghiệp trong khu công nghiệp; Giám đốc Sở Công thương 

phê duyệt phương án tổ chức sản xuất lại của doanh nghiệp trong cụm công nghiệp; 

Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt phương án tổ chức sản xuất lại của doanh 

nghiệp ngoài khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.   

- Giao đồng chí Mai Hùng Dũng, UVTV, Phó Chủ tịch Thường trực UBND 

tỉnh chỉ đạo đồng chí Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh và đồng chí 

Giám đốc Sở Công thương triển khai thực hiện thí điểm phương án sản xuất đối với 

một số doanh nghiệp, qua đó rút kinh nghiệm triển khai nhân rộng mô hình; đơn vị 

nào thực hiện phương án phải ưu tiên tiêm vắc xin cho công nhân; nguyên tắc thực 
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hiện: Phải xác định được công nhân ở vùng xanh, nghiên cứu cấp thẻ xanh cho công 

nhân vùng xanh, khóa chặt vùng đỏ. 

2. Về kế hoạch xây dựng “vùng xanh” tại các chợ truyền thống, siêu thị, 

trung tâm thương mại, cửa hàng tiện lợi và đảm bảo an toàn Covid-19 cho 

doanh nghiệp bán hàng lưu động, shipper (vận chuyển hàng hóa bằng xe 2 

bánh) trên địa bàn tỉnh Bình Dương từ ngày 01/9/2021: 

- Cơ bản thống nhất với kế hoạch, nội dung kế hoạch đầy đủ và khá toàn diện. 

Giao Giám đốc Sở Công thương tiếp thu ý kiến đóng góp của các đồng chỉ trong 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy hoàn thiện kế hoạch. 

- Giao đồng chí Trịnh Ngọc Quyên, UVTV, Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo 

làm thẻ xanh mẫu để cấp cho dân vùng xanh. 

3. Về việc mua vắc xin: 

- Đồng ý tiếp tục thực hiện chủ trương mua vắc xin phòng dịch Covid -19 trên 

địa bàn tỉnh theo Thông báo số 111-TB/TU ngày 24/6/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

- Giao Ban cán sự đảng UBND tỉnh lãnh đạo UBND tỉnh huy động các nguồn 

kinh phí hỗ trợ từ các doanh nghiệp, từ nguồn ngân sách, tiếp tục đàm phán với các 

công ty, doanh nghiệp tìm nguồn vắc xin để tiến hành mua đảm bảo đúng quy định. 

4. Về huy động, trưng dụng lực lượng: 

- Về lực lượng cán bộ công chức, viên chức: Giao đồng chí Nguyễn Hoàng 

Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo huy động, trưng dụng lực lượng: mỗi 

huyện, thị xã, thành phố khoảng 500 đoàn viên, thanh niên; các sở, ban, ngành tỉnh 

khoảng 1000 cán bộ công chức, viên chức để tham gia thực hiện nhiệm vụ phòng, 

chống dịch (lấy mẫu, hỗ trợ...). 

-  Về lực lượng Y tế: Giao đồng chí Giám đốc Sở Y tế tổ chức sắp xếp lại các 

lực lượng đảm bảo khi lực lượng chi viện hoàn thành vụ phải có đủ lực lượng thay 

thế. 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh, 
- Các ban xây dựng đảng, ban cán sự đảng, đảng 

đoàn và đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành ủy, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 
- Lưu VPTU, Trang (g+pdf).                                                                                           

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 

 

 
Nguyễn Hoàng Thao 
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