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PHƯƠNG ÁN
thiết lập, bảo vệ và mở rộng “Vùng xanh” trên địa bàn huyện Cai Lậy
----Căn cứ Quyết định số 2686/QĐ-BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban Chỉ đạo
quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Quy định đánh giá mức độ
nguy cơ và các biện pháp hành chính tương ứng trong phòng, chống dịch Covid-19”.
Căn cứ Hướng dẫn số 261/HD-UBND ngày 22/8/2021 của UBND tỉnh về
việc thiết lập, bảo vệ và mở rộng “Vùng xanh” trên địa bàn tỉnh.
Căn cứ Quyết định số 600-QĐ/HU ngày 27/8/2021 của Ban Thường vụ
Huyện ủy về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 huyện Cai Lậy.
Để bảo vệ những kết quả đã đạt được trong phòng, chống dịch Covid-19,
khoanh vùng, thu hẹp khu vực có dịch, tiến tới đẩy lùi dịch Covid-19 trên diện
rộng và dập dịch thành công, bảo đảm an toàn cho Nhân dân, Ban Chỉ đạo huyện
xây dựng phương án thiết lập, bảo vệ và mở rộng “Vùng xanh” trên địa bàn huyện
cụ thể như sau:
I. THIẾT LẬP “VÙNG XANH”
1. Quy ước xác định vùng
- “Vùng xanh”: Vùng có mức độ bình thường mới (vùng an toàn, chưa phát
sinh dịch bệnh hoặc đã phát sinh dịch bệnh nhưng đã được kiểm soát, qua ít nhất
14 ngày không phát sinh các trường hợp nghi nhiễm, nhiễm mới).
- “Vùng vàng”: Vùng có mức độ nguy cơ (vùng này phải được ưu tiên kiểm
soát dịch bệnh để nhanh chóng đưa về “Vùng xanh”).
- “Vùng cam”: Vùng có mức độ nguy cơ cao.
- “Vùng đỏ”: Vùng có mức độ nguy cơ rất cao.
2. Phạm vi xác định “Vùng xanh”
Đến nay, huyện Cai Lậy hiện có 12/16 xã hoàn toàn là vùng xanh; 04 xã còn
lại bao gồm Phú Cường, Long Trung, Ngũ Hiệp, Tam Bình cũng xác định là vùng
xanh nhưng còn 05 ấp được xác định là vùng vàng (vùng có nguy cơ) (Phú Cường
có 02 ấp: Ấp 5B, Ấp 6; Long Trung: Ấp 17; Ngũ Hiệp: Ấp Tân Đông; Tam Bình:
Ấp Bình Thạnh).
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Căn cứ Hướng dẫn số 261/HD-UBND ngày 22/8/2021 của UBND tỉnh về
việc thiết lập, bảo vệ và mở rộng “Vùng xanh” trên địa bàn tỉnh, huyện Cai Lậy
được xác định là "Vùng xanh" cấp huyện (các xã đều là “Vùng xanh”).
II. TỔ CHỨC BẢO VỆ, BẢO ĐẢM CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG
“VÙNG XANH”
1. Các quy định tại “Vùng xanh”
1.1. Quy định đối tượng được ra, vào khu vực “Vùng xanh”
1.1.1. Người dân trong “Vùng xanh”
- Người dân trong “Vùng xanh” chỉ ra ngoài “Vùng xanh” trong trường hợp
thật sự cần thiết và phải có giấy xác nhận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 cấp xã tại nơi sinh sống.
+ Khi trở về từ nơi được xác định là “Vùng xanh” (trong tỉnh Tiền Giang)
phải có giấy xét nghiệm RT-PCR hoặc test nhanh âm tính còn trong thời gian 03
ngày, tự theo dõi sức khỏe và cách ly y tế tại nhà 14 ngày và phải báo ngay cho y
tế địa phương khi có triệu chứng sốt, ho, khó thở,… để kịp thời xử lý.
+ Khi trở về từ ngoài tỉnh; từ thành phố Mỹ Tho, các huyện trong địa bàn
tỉnh Tiền Giang được xác định là vùng nguy cơ trở lên phải cách ly tập trung theo
quy định.
- Đối với những trường hợp người dân di chuyển trong “Vùng xanh” nhưng
phải qua chốt kiểm soát phải có giấy xác nhận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 cấp xã tại nơi sinh sống.
1.1.2. Lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch các cấp; công chức,
viên chức làm nhiệm vụ được cơ quan nhà nước thẩm quyền phân công (có
thẻ/giấy đi đường theo quy định) được phép ra vào “Vùng xanh”.
1.1.3. Nhân viên giao hàng, cung cấp thực phẩm, hàng hóa thiết yếu từ
ngoài “Vùng xanh”: Khử khuẩn phương tiện, hàng hóa; thực hiện giao hàng tại
chốt kiểm soát.
Nhân viên giao hàng, cung cấp thực phẩm, hàng hóa thiết yếu của “Vùng
xanh” lưu thông trong phạm vi “Vùng xanh” (phải qua chốt kiểm soát) phải có
giấy xác nhận của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã tại nơi sinh
sống và phải thực hiện nghiêm quy định 5K.
1.1.4. Nhân viên sửa chữa thiết bị, phương tiện trong trường hợp khẩn
cấp,… được phép ra vào “Vùng xanh” phải khử khuẩn phương tiện trước khi vào
“Vùng xanh” và phải thực hiện nghiêm quy định 5K khi vào “Vùng xanh”.
1.1.5. Một số trường hợp khác
- Đối với người ngoài tỉnh (có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện):
Trước khi vào “Vùng xanh”, phải thực hiện cách ly tập trung 14 ngày và thực hiện
các xét nghiệm theo quy định. Đồng thời, tiếp tục cách ly tại nhà (nơi cư trú) trong
khu vực “Vùng xanh” thêm 14 ngày.
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- Đối với người dân trong tỉnh:
+ Nếu thực hiện giao dịch (mua bán, trao đổi hàng hóa) thực hiện tại chốt
kiểm soát;
+ Nếu về địa phương cư trú: Thực hiện theo quy định tại Điểm 1.1.1. Người
dân trong “Vùng xanh” trong Phương án này.
+ Đối với công nhân trong tỉnh về cư trú lại tại địa phương: Nếu có kết quả
RT-PCR hoặc test nhanh âm tính còn trong thời gian 03 ngày có xác định của hệ
thống y tế công lập thì được vào cách ly tại nhà 14 ngày, nếu không có thì thực
hiện cách ly tập trung như người ngoài tỉnh về.
1.1.6. Các trường hợp cách ly tại nhà giao Ban Chỉ đạo xã theo dõi chặt chẽ,
bảo đảm thực hiện các quy định về cách ly tại nhà nhằm mục tiêu nếu phát sinh ca
F0 thì đã được kiểm soát trong hộ cách ly và phải được phát hiện, xử lý nhanh, kịp
thời, không để phát sinh ra cộng đồng. Ban Chỉ đạo xã chịu trách nhiệm về việc
phát sinh dịch bệnh trong cộng đồng liên quan đến các trường hợp cách ly tại nhà
(nếu có).
1.1.7. Người phải cách ly tập trung nhưng thuộc một trong các trường hợp
sau đây được cách ly tại nhà: Người bị bệnh nan y giai đoạn cuối, người không có
khả năng tự chăm sóc, phụ nữ đang mang thai (02 tháng cuối của thai kỳ), phụ nữ
vừa mới sinh, phụ nữ nuôi con dưới 6 tháng tuổi và một số trường hợp khác được
Chỉ huy trưởng Trung tâm chỉ huy huyện phê duyệt. Tuy nhiên, phải bảo đảm các
điều kiện về cách ly tại nhà theo quy định.
1.2. Quy định điều kiện phòng, chống dịch ở mức cao nhất
- Người dân trong khu vực “Vùng xanh” phải tuyệt đối tuân thủ các quy
định về phòng chống dịch, nhất là khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.
- Tuyệt đối không ra ngoài từ 18 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm
sau, trừ các trường hợp được quy định tại Công văn số 4034/UBND-KGVX ngày
27/7/2021 của UBND tỉnh.
- Các chốt kiểm soát bảo vệ “Vùng xanh” phải thực hiện nghiệm việc kiểm
soát người, phương tiện ra vào “Vùng xanh”; thực hiện khử khuẩn các phương tiện
khi cần thiết, nhất là các phương tiện vận chuyển hàng hóa, cấp cứu về từ vùng có
dịch (kể cả trong tỉnh), không để nguồn bệnh xâm nhập vào “Vùng xanh”.
- Lực lượng tuần tra các xã tăng cường hoạt động tuần tra, kiểm tra, xử lý
nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng, chống dịch tại Phương án
này, tránh buông lỏng không giữ vững được “Vùng xanh”.
1.3. Quy định quyền và trách nhiệm của người dân
- Người dân trong “Vùng xanh”: Được di chuyển và giao dịch mua bán
trong khu vực “Vùng xanh” (trong điều kiện thực hiện 5K và các quy định tại Chỉ
thị về phòng chống dịch được áp dụng tại địa phương); giao dịch với các địa
phương khác tại chốt kiểm soát.
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- Phải chấp hành yêu cầu, thông báo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, nội
quy “Vùng xanh”.
- Khi phát hiện người lạ vào “Vùng xanh” trái phép (nhất là ra, vào bằng
đường thủy) phải báo ngay cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch xem xét, giải quyết.
1.4. Quy định quyền và trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ phòng,
chống dịch
- Tổ chức tuyên truyền các nội quy “Vùng xanh”.
- Tuần tra, kiểm soát việc thực hiện quy định phòng, chống dịch của người
dân trong “Vùng xanh”; thực hiện việc vận chuyển, phân phối hàng hóa cho người
dân trong “Vùng xanh”.
- Giám sát hoạt động của các đối tượng được phép vào cư trú tại “Vùng
xanh”.
1.5. Về hoạt động y tế tại “Vùng xanh”: Trường hợp có người nghi nhiễm
trong khu vực phải nhanh chóng khoanh vùng, cô lập và đưa người nghi nhiễm
cùng những người tiếp xúc đi cách ly tập trung tại các địa điểm do Ban Chỉ đạo
huyện thành lập. Tổ chức tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho người dân theo chiến
dịch tiêm ngừa cộng đồng được phê duyệt.
1.6. Những đối tượng bị cấm vào khu vực "Vùng xanh”: Người không có
trách nhiệm, người không chấp hành các quy định về phòng, chống dịch.
1.7. Đường dây nóng. Giao Ban Chỉ đạo cấp xã cung cấp số điện thoại của
thành viên Ban Chỉ đạo xã, thành viên Ban Chỉ đạo huyện phụ trách xã, tổ Covid
cộng đồng,… để người dân được biết.
- Giao Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện ban hành, niêm yết
nội quy “Vùng xanh” tại các chốt kiểm soát.
- Giao Ban Chỉ đạo xã niêm yết tại trụ sở UBND các xã, đồng thời thông
báo đến từng hộ dân, tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh cơ sở, qua tuyên
truyền của các tổ Covid cộng đồng, tổ nhân dân tự quản, các tổ chức quần chúng
để người dân nhận thức và xác định rõ trách nhiệm, cùng nhau thực hiện.
* QUY ĐỊNH RIÊNG ĐỐI VỚI VÙNG ĐƯỢC XÁC ĐỊNH TỪ VÙNG
NGUY CƠ (VÙNG VÀNG) TRỞ LÊN:
- Xác định chính xác diện tích, số hộ, dân số liên quan để khoanh vùng chặt.
- Thiết lập một chốt kiểm soát do cấp xã quản lý, tất cả các tuyến đường phụ
khác phải được “phong tỏa cứng” (không cho người và phương tiện ra, vào).
- UBND xã nơi xác định có vùng nguy cơ tổ chức phương án “đi chợ thay
cho dân trong vùng phong tỏa” bảo đảm việc cung ứng lương thực, thực phẩm cho
người dân trong vùng phong tỏa, để hạn chế tối đa người dân ra đường (trừ các
trường hợp cấp thiết: Cấp cứu, tiêm vắc-xin, lấy mẫu xét nghiệm).
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- Người dân trong vùng nguy cơ phải tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng
chống dịch của chính quyền địa phương và thực hiện tầm soát nguy cơ theo định
kỳ quy định.
2. Thiết lập chốt kiểm soát: Tại lối ra, vào “Vùng xanh”, kiểm soát 24/24 giờ.
Hiện số lượng các chốt kiểm soát trên địa bàn huyện là 107 chốt. Trong đó:
Chốt cấp tỉnh 02 chốt, 14 người; chốt cấp huyện 04 chốt, 28 người; chốt cấp xã là
101 chốt, 667 người. Sau khi thiết lập “Vùng xanh” trên phạm vi toàn huyện, số
lượng chốt kiểm soát sẽ được duy trì và hình thành mới như sau:
- Duy trì 10 chốt hiện hữu, bao gồm:
+ 02 chốt tỉnh (Chốt đặt tại Cầu Hai Hạt, ấp 6, xã Phú Cường; Chốt đặt tại
đầu Huyện lộ 67, xã Phú An).
+ 04 chốt huyện (Chốt tại Cầu Hòa Lộc 1, ấp 3, xã Thạnh Lộc; Chốt đặt tại
đầu Huyện lộ 66 (Huyện lộ 66 - Quốc lộ 1A), xã Phú Nhuận; Chốt đặt tại đầu
Huyện lộ 65 (Huyện lộ 65 - Quốc lộ 1A), xã Bình Phú; Chốt đặt tại đầu Tỉnh lộ
875B (Tỉnh lộ 875B - Quốc lộ 1A), xã Bình Phú).
+ 04 chốt xã (02 Chốt trên tuyến Tỉnh lộ 875B đoạn giao đường tránh Quối
lô 1A; Chốt đặt tại Huyện lộ 60 trên địa bàn xã Cẩm Sơn giáp xã Long Khánh, thị
xã Cai Lậy; Chốt đặt tại Huyện lộ 63 trên địa bàn xã Phú An (đối diện XN 30/4)).
- Thiết lập 08 chốt mới:
+ 02 Chốt trên đường tỉnh 864 (01 trên địa bàn xã Hiệp Đức giáp xã Đông Hòa
Hiệp, huyện Cái Bè; 01 trên địa bàn xã Tam Bình giáp xã Phú Phong, huyện Châu
Thành).
+ 01 Chốt trên đường tỉnh 868, địa bàn xã Long Tiên giáp xã Long Khánh,
thị xã Cai Lậy.
+ 01 Chốt trên đường tỉnh 874B, địa bàn xã Mỹ Long giáp xã Nhị Quý, thị
xã Cai Lậy;
+ 01 Chốt trên đường huyện 35, địa bàn xã Mỹ Long giáp huyện Châu
Thành;
+ 02 Chốt trên đường tỉnh 865 tại ngã tư Quản Oai trên địa bàn xã Phú
Cường giáp thị xã Cai Lậy; trên địa bàn xã Mỹ Thành Bắc giáp huyện Cái Bè;
+ 01 Chốt tại chợ Xoài Tư, xã Mỹ Thành Bắc giáp huyện Cái Bè;
- Dỡ các chốt xã còn lại, tập trung lực lượng cho chốt kiểm soát mới thành
lập và các chốt hiện hữu được duy trì.
- Các tuyến đường phụ, đường nhánh liên thông với Quốc lộ 1, tuyến tránh
và giáp với địa bàn các xã thuộc địa bàn các huyện, thị xã khác, giao UBND các xã
“phong tỏa cứng” (không cho người, phương tiện ra - vào) bảo đảm người dân,
phương tiện được đi lại trong khu vực “Vùng xanh”; khi ra và vào “Vùng xanh”
bắt buộc phải qua chốt kiểm soát).

6

- Đối với các ấp được xác định là “Vùng vàng” (Phú Cường có 02 ấp: Ấp
5B, Ấp 6; Long Trung: Ấp 17; Ngũ Hiệp: Ấp Tân Đông, ấp Bình Thanh, xã Tam
Bình) cần khoanh vùng chặt, thiết lập các chốt kiểm soát ra, vào do xã tổ chức;
giao UBND các xã nghiên cứu phương án đi chợ thay để hạn chế người dân ra khỏi
vùng nguy cơ (trừ các trường hợp cấp thiết: Cấp cứu, tiêm vắc-xin, lấy mẫu xét
nghiệm) đến khi “Vùng vàng” được xanh hóa.
- Do chỉ thiết lập 01 lớp chốt bảo vệ. Do đó, cần phát huy vai trò của các tổ
Covid cộng đồng; ý thức phòng, chống dịch của người dân mới phát huy được tính
tối ưu của phương án.
* Lưu ý: Trong điều kiện hiện xuất hiện thêm các "Vùng vàng, cam, đỏ"
- Khi khu vực “Vùng xanh” được xác định chuyển hóa thành vùng "Vàng, cam,
đỏ". Tùy theo phạm vi khoanh vùng để thiết lập các chốt kiểm soát ra, vào do xã tổ
chức dưới sự giám sát, chỉ đạo của Thành viên Ban Chỉ đạo huyện phụ trách xã.
- Giao UBND các xã nghiên cứu phương án đi chợ thay để hạn chế người
dân ra khỏi phạm vi khoanh vùng (trừ các trường hợp cấp thiết: Cấp cứu, tiêm vắcxin, lấy mẫu xét nghiệm; hoặc được sự cho phép của Ban Chỉ đạo huyện) đến khi
"Vùng vàng, cam, đỏ" được xanh hóa.
- Trường hợp cần thiết sẽ tăng cường lực lượng cho các chốt hiện hữu hay hình
thành thêm các chốt kiểm soát mới để bảo vệ “Vùng xanh” một cách hiệu quả hơn.
3. Lực lượng tham gia bảo vệ “Vùng xanh”
- Lực lượng huy động: Chủ yếu là lực lượng tại chỗ, phát huy tối đa tính tự
quản của Nhân dân và huy động lực lượng nòng cốt là Công an, Quân sự, các ban,
ngành, đoàn thể các cấp, lực lượng tình nguyện viên được bố trí thành các ban, tổ,
đội,… Lực lượng tham gia chốt kiểm soát.
- Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch covd-19 cấp huyện chịu trách nhiệm
quản lý, chỉ đạo công tác bảo vệ “Vùng xanh”.
- Lực lượng chốt kiểm soát, dự kiến từ 10 đến 12 người/chốt, chia ca trực 24
giờ (huy động lực lượng của các xã thay phiên nhau, lực lượng của huyện tăng
cường, lực lượng tình nguyện). Việc thành lập chốt phải có quyết định, có phân
công chốt trưởng, chốt phó; ban hành nội quy và phân công nhiệm vụ của từng
thành viên trong ca trực.
Trung tâm Chỉ huy huyện thực hiện cung cấp trang thiết bị phòng, chống
dịch cho các chốt kiểm soát cấp huyện: Khẩu trang, nước khử khuẩn, kính chống
giọt bắn, găng tay y tế,...
- Lực lượng tuần tra, kiểm soát việc chấp hành nội quy “Vùng xanh”; việc
thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; giải quyết các trường hợp liên quan y
tế, các trường hợp vi phạm nội quy, các trường hợp chống đối,… Với số lượng
hiện hữu. Tuy nhiên, tùy tình hình địa phương, các xã có thể thành lập thêm để bảo
đảm việc tuần tra, kiểm soát rộng khắp địa bàn.
- Tổ Covid cộng đồng:
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+ Tổ chức tuyên truyền các nội quy “Vùng xanh”.
+ Giám sát việc thực hiện quy định phòng, chống dịch của người dân trong
“Vùng xanh”; thực hiện việc vận chuyển, phân phối hàng hóa cho người dân trong
“Vùng xanh”.
+ Giám sát hoạt động của các đối tượng được phép vào, đến cư trú tại “Vùng
xanh”.
+ Tổ chức phát động phong trào vận động Nhân dân tham gia thiết lập, bảo
vệ và mở rộng “Vùng xanh”.
- Lực lượng tình nguyện viên: Tham gia các hoạt động tuần tra, kiểm soát,
bảo đảm ANTT; vận chuyển, phân phối hàng hóa cho người dân trong “Vùng
xanh” theo chỉ đạo, huy động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp
huyện, cấp xã.
4. Kiểm soát ra - vào “Vùng xanh”
- Kiểm soát “Vùng xanh” theo nguyên tắc “giữ chặt, kiểm soát nghiêm”,
thực hiện đúng nội quy “Vùng xanh”.
- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong “Vùng xanh” phải thực hiện theo
quy định hiện hành của UBND tỉnh, trước mắt là thực hiện theo phương án “ba tại
chỗ”, “một cung đường, hai điểm đến”. Giao Phòng Kinh tế và Hạ tầng nghiên
cứu, tham mưu phương án “hai tại chỗ” phù hợp cho các cơ sở sản xuất kinh doanh
hoạt động phù hợp với điều kiện “Vùng xanh”.
5. Cung ứng thực phẩm, hàng hoá trong “Vùng xanh”: Rà soát, xây
dựng riêng phương án cung ứng lương thực, thực phẩm, hàng hóa thiết yếu trong
điều kiện "Vùng xanh".
6. Hoạt động y tế trong “Vùng xanh”
- Người dân trong “Vùng xanh” được xét nghiệm định kỳ theo quy định của
ngành y tế hoặc khi có yếu tố dịch tễ liên quan.
- Trường hợp có người nghi nhiễm trong khu vực “Vùng xanh” phải phong
tỏa hẹp tại ổ dịch (có F0); khử khuẩn theo quy định; nhanh chóng khoanh vùng,
truy vết thần tốc; tách người nghi nhiễm và những người tiếp xúc đi cách ly tập
trung theo quy định; phạm vi khoanh vùng tùy theo đánh giá khả năng lây lan để
cố định mọi người nhằm tránh lây lan dịch bệnh và tiến hành các biện pháp nghiệp
vụ cho phòng, chống dịch.
7. Quy định về Giấy đi đường
Giấy đi đường thống nhất một màu duy nhất (trắng), tuy nhiên nếu trường
hợp người dân ra ngoài “Vùng xanh” Giấy đi đường sẽ sử dụng màu theo quy định
chung của tỉnh.
- Giấy xác nhận của UBND xã cấp cho người dân trong “Vùng xanh” ra
ngoài “Vùng xanh”: Xác định tuyến đường đi cụ thể, mục đích chuyến đi, thời
gian không quá 07 ngày.
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- Giấy xác nhận của UBND xã cấp cho người dân di chuyển trong “Vùng
xanh” nhưng phải qua chốt kiểm soát: Xác định tuyến đường đi và về, mục đích
chuyến đi, cấp 1 lần sử dụng đến khi có quy định mới.
- Nhân viên giao hàng, cung cấp thực phẩm, hàng hóa thiết yếu của “Vùng
xanh”, hoạt động trong phạm vi “Vùng xanh” (phải qua chốt kiểm soát) được
UBND xã tại nơi sinh sống cấp giấy và phải thực hiện nghiêm quy định 5K (chỉ sử
dụng trong “Vùng xanh”, không xác định tuyến đường, thời gian không quá 07
ngày và phải thực hiện tầm soát xét nghiệm định kỳ 7 ngày/lần).
Lưu ý: Khi cấp giấy cho người dân ra khỏi vùng xanh, UBND xã phải thông
tin đến người dân được biết về các quy định cách ly khi quay trở về (đi đến vùng
xanh khác trong tỉnh quay về vùng xanh, thì thực hiện cách ly tại nhà 14 ngày; đi
đến các vùng từ nguy cơ (vàng, cam, đỏ) quay trở về vùng xanh thì phải thực hiện
cách ly tập trung 14 ngày, sau đó tiếp tục cách ly tại nhà theo quy định).
- Đối với giấy cấp 1 lần cho người dân đi lại trong vùng xanh (có qua chốt)
có xác định tuyến đường đi cụ thể, nếu không đi đúng tuyến đường quy định, khi
bị các đội tuần tra, kiểm soát phát hiện vi phạm sẽ xử phạt theo quy định.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 huyện:
- Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện các nội dung Phương án này.
- Chỉ đạo, phân công các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ tham mưu xây
dựng kế hoạch hoặc phương án có lộ trình, giải pháp cụ thể nhằm từng bước khôi
phục và vận hành lại các hoạt động kinh tế, văn hóa, xã hội của huyện phù hợp với
các điều kiện của phương án bảo vệ “Vùng xanh”.
2. Thành viên Ban Chỉ đạo huyện
- Phối hợp với Trung tâm Chỉ huy huyện chỉ đạo các xã được phân công phụ
trách trong việc sắp xếp, tháo dỡ các chốt bên trong của các xã và sắp xếp các chốt
thành lập mới khoa học, hợp lý, bảo đảm cho công tác phòng, chống dịch đạt hiệu
quả cao nhất.
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị, thực hiện tốt công tác phối hợp với
các ngành thành viên của Trung tâm Chỉ huy trong công tác phòng, chống dịch.
3. Văn phòng Huyện ủy: Tham gia phối hợp với các ngành, đơn vị, triển
khai thực hiện Phương án này. Theo dõi, đôn đốc, tổng hợp báo theo quy định.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến rộng rãi về Phương án Bảo vệ
“Vùng xanh” đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên, người
lao động và Nhân dân trên địa bàn huyện được biết trước khi triển khai thực hiện.
2. Phương án được triển khai thực hiện từ ngày 01/9/2021; giao Trung tâm
Chỉ huy huyện xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, trong đó có lộ trình sắp xếp
và tháo dỡ các chốt hiện hữu bên trong khu vực “Vùng xanh” và thành lập thêm
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các chốt mới gắn với thực hiện một số nội dung theo tinh thần Chỉ thị số 15/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm đúng quy định và bảo vệ “Vùng xanh” an
toàn nhất.
- Tùy vào tình hình thực tế, các quy định trong “Vùng xanh” sẽ được UBND
huyện điều chỉnh cho phù hợp theo tinh thần Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ.
3. Căn cứ tình hình dịch bệnh trên địa bàn huyện, thị xã Cai Lậy và các
huyện giáp ranh và khi có chủ trương tiếp theo của UBND tỉnh, “Vùng xanh” của
huyện sẽ tiến dần thực hiện theo Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ,
dần chuyển sang trạng thái bình thường mới và bình thường hóa trở lại.
Đề nghị các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể huyện; UBND
các xã căn cứ nhiệm vụ được phân công, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung
của Phương án này.
Quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Chỉ đạo
phòng, chống dịch Covid-19 huyện (qua Văn phòng Huyện ủy) để được hướng
dẫn, giải quyết.
Nơi nhận:
- TTTU; UBND tỉnh,
- CT, PCT UBND huyện,
- Thành viên BCĐ PCD huyện,
- Thành viên TTCH huyện,
- UBND các xã,
- Lưu VPHU.

BÍ THƯ
kiêm
TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO

Nguyễn Văn Bằng

