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UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

SỞ NGOẠI VỤ 

 

Số:       /KH - SNgV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Vĩnh Phúc, ngày       tháng 8 năm 2021 

 
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai bảo vệ “Vùng xanh” trong phòng chống dịch Covid- 19  

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 215/KH-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh về 

việc triển khai “Vùng xanh” trong phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển 

kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 216/KH-UBND ngày 

23/8/2021 của UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-

HĐND ngày 03/8/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong thời gian tới. 

Đến thời điểm hiện tại tỉnh Vĩnh Phúc tiếp tục đảm bảo các tiêu chí “vùng 

xanh”, nhằm góp sức trong công tác phòng chống dịch, đảm bảo giữ vững “vùng 

xanh” an toàn, hạn chế thấp nhất các yếu tố nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh vào 

địa bàn tỉnh nói chung và cơ quan nói riêng; nâng cao hiệu quả công tác phòng 

chống, dịch, bảo vệ sức khỏe cán bộ, công chức, viên chức, lao động; đồng thời 

thực hiện  thắng lợi mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Căn cứ 

chức năng nhiệm vụ được giao, Sở Ngoại vụ xây dựng Kế hoạch triển khai bảo 

vệ “Vùng xanh” trong phòng chống dịch Covid-19 tai cơ quan cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Kiểm soát chặt chẽ, ngăn chặn các yếu tố nguy cơ lây nhiễm bệnh từ bên 

ngoài, bảo vệ vững chắc “vùng xanh” của tỉnh, quyết  tâm đẩy lùi “vùng đỏ”. 

Thiết lập vùng an toàn, hình thành hậu phương vững chắc chống dịch, đồng thời 

thực hiện tầm soát, sàng lọc kết hợp các biện pháp đồng bộ, giữ chặt “vùng 

xanh” an toàn.  

- Tiếp tục triển khai nghiêm túc các biện pháp, phương án phòng chống 

dịch tại Sở, tăng cường quán triệt, kiểm tra việc chấp hành các quy định về 

phòng, chống dịch Covid-19 của CBCCVCLĐ và khách ra vào cơ quan. 

2. Yêu cầu 

- Thiết lập bảo vệ “vùng xanh” an toàn tại khu vực Sở Ngoại vụ. 

- Tiếp tục duy trì, triển khai thực hiện tốt nội dung đã đề ra trong kế hoạch 

số 203/KH - SNgV ngày 20/5/2021 và các quy định của Tổ phòng chống dịch 

Covid-19.  

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn cho CBCCVCLĐ nghiêm túc thực hiện, 

đồng thời có trách nhiệm giám sát công tác phòng chống dịch bệnh bảo vệ an 

toàn, tuyệt đối khu vực “vùng xanh”.  
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II. NỘI DUNG 

1. Phạm vi bảo vệ “vùng xanh”: Tại Sở Ngoại vụ 

2. Thời gian thực hiện: Thời gian bắt đầu từ ngày 01/09/2021 đến khi có 

thông báo mới. 

3. Tổ chức thực hiện 

3.1. Công tác tuyên truyền, quán triệt 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, truyền thông về các quy định, biện 

pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, thông qua phần phềm 

quản lý văn bản, trang thông tin (songv.vinhphuc.gov.vn), trang Facebook và 

Nhóm Zalo riêng của Sở; 

- Phát động phong trào tới toàn thể CBCCVC và người lao động đang làm 

việc tại Sở tích cực tham gia phương châm 2 xây (xây dựng ý thức thực hiện 5K 

+ 5T, xây dựng ý thức tương trợ, giúp đỡ người dân bị ảnh hưởng của Covid- 

19)- 3 chống (chống người vi phạm công tác phòng chống dịch; chống để lọt 

người vào địa bàn mà không được kiểm soát, phát hiện; chống lơ là, chủ quan, 

thiếu trách nhiệm, né tránh, làm tắc trách xong việc, hiệu quả không cao trong 

thực thi công vụ) trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh; 

- Đẩy mạnh, khuyến khích cá nhân, tập thể có những sáng kiến hay, những 

biệt pháp phòng chống dịch mới để đảm bảo phòng, chống dịch bệnh một cách 

hiệu quả, thiết thực và bền vững; 

- Liên tục theo dõi, giám sát, ngăn chặn và phối hợp xử lý các cá nhân phát 

tán thông tin sai về tình hình dịch bệnh, ngăn chặn kịp thời các thông tin phóng 

đại, không chính xác về tình hình dịch gây hoang mang trong dư luận.  

3.2. Đối với CBCCVC và người lao động đang làm việc tại Sở 

- Tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm Thông điệp 5K (khẩu trang - khử 

khuẩn - khoảng cách - không tập trung - khai báo y tế) + vắc xin, nhất là đeo 

khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung 

đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng, hạn chế tối đa việc 

tập trung đông người,  

- Có ý thức tuyên truyền , vận động, hướng dẫn người thân, gia đình, bạn 

bè hiểu biết đúng về Covid-19, tiêm chủng khi đến lượt, thực hiện tốt các biện 

pháp chống dịch.  

- Nâng cao ý thức thường xuyên theo dõi thông tin dịch bệnh, cách thức 

phòng chống trên các phương tiện thông tin, tích cực áp dụng công nghệ trong 

phòng chống Covid-19, tích cực sử dụng các ứng dụng của Bộ Y tế  (Bluezone, 

VHD, NCOVI) 

- CBCCVCLĐ đang làm việc tại Sở có nhà ở ngoài địa bàn tỉnh (không 

thuộc vùng xanh) phải bố trí chỗ ở trong phạm vi khu vực tỉnh, báo cáo với lãnh 

đạo Sở khi có nhu cầu ra khỏi tỉnh.  
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- Không tự ý đưa khách vào bên trong Sở, sử dụng dịch vụ shipper giao 

bưu phẩm ở ngoài khu vực cơ quan, việc trả tiền và giao nhận hàng hóa phải 

thực hiện khử khuẩn tại chỗ trước khi mang vào bên trong trụ sở làm việc.  

3.3. Đối với khách tới Sở làm việc 

- Đối với khách đến Sở làm việc là người đang sinh sống trên địa bàn tỉnh, 

phải khai báo y tế, quét mà QR của Sở, liên hệ qua phòng thường trực, kiểm tra 

thân nhiệt, đeo khẩu trang, sát khuẩn tay,… trước khi vào làm việc. 

- Đối với cán bộ, công chức, viên chức...từ các Bộ, ngành, cơ quan Trung 

ương, địa phương khác vào tỉnh Vĩnh Phúc làm việc tại Sở theo yêu cầu, nhiệm 

vụ công việc ngoài các yêu cầu nêu trên phải xuất trình giấy tờ xác nhận đi công 

tác, thực hiện nhiệm vụ công vụ, phải có xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có 

kết quả âm tính trong vòng 72 giờ trước khi vào tỉnh Vĩnh Phúc.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, trung tâm tổ chức tuyên truyền thực hiện, đảm bảo bám sát 

kế hoạch; tích cực hợp tác với Tổ phòng chống Covid-19 của Sở thực hiện tốt 

các nhiệm vụ đã đề ra. 

2. Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn tổ chức triển 

khai thực hiện Kế hoạch. Rà soát nhu cầu sử dụng cơ sở vật chất, dự toán kinh 

phí dành cho công tác phòng chống dịch Covid -19, bổ sung kịp thời (khẩu trang 

y tế, dung dịch sát khuẩn, xà phòng rửa tay, găng tay y tế, tấm chắn giọt bắn…) 

phục vụ CBCCVCLĐ trong cơ quan và khách tới làm việc. 

3. Trung tâm Thông tin đối ngoại & Xúc tiến viện trợ thực hiện đưa tin, bài 

viết, thường xuyên cập nhật thông tin, tuyên truyền phổ biến về các chương 

trình hành động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo CBCCVC và người 

dân trong và ngoài nước nắm được đầy đủ thông tin, chính sách, quy định phòng 

chống dịch bệnh của tỉnh. 

Trên đây là Kế hoạch bảo vệ “vùng xanh” của Sở, đề nghị các phòng, 

trung tâm nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, TT; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đào Đặng Hòa 
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