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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Sông Lô, ngày 09 tháng 9 năm 2021

V/v yêu cầu xây dựng, triển khai và báo
cáo kế hoạch “Vùng xanh” trong từng cơ
quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn

Kính gửi:
- Thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị trực thuộc
Huyện ủy, HĐND, UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan của TW, của tỉnh trên địa bàn huyện;
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Hiệu trưởng các trường học trên địa bàn huyện;
- Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.
Nhằm thưc hiện mục tiêu 100% đơn vị hành chính các cấp, cơ quan, tổ
chức, doanh nghiệp xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện nhiệm vụ, giải pháp
để bảo đảm “Vùng Xanh” tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong công tác
phòng chống dịch Covid-19 theo Kế hoạch số 1632/KH-UBND ngày 25/8/2021
của UBND huyện Sông Lô, đồng chí Triệu Văn Chúc – Phó Chủ tịch UBND
huyện chỉ đạo như sau:
Toàn bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện khẩn
trương xây dựng và triển khai kế hoạch “Vùng xanh” tại cơ quan, đơn vị. Chậm
nhất vào ngày 13/9/2021 phải gửi kế hoạch “Vùng xanh” của cơ quan, đơn vị
về UBND huyện để báo cáo kết quả, cụ thể:
- Khối các cơ quan đơn vị trực thuộc Huyện ủy, HĐND, UBND huyện,
các cơ quan của TW, của tỉnh đóng trên địa bàn huyện, UBND các xã, thị trấn
gửi kế hoạch thực hiện “Vùng xanh” của đơn vị về Văn phòng HĐND-UBND
huyện qua hộp thư điện tử: Minhhvhc116@gmail.com;
- Các doanh nghiệp gửi kế hoạch thực hiện “Vùng xanh” của đơn vị về
phòng Kinh tế- HT qua địa chỉ mail: Congthuongsonglo@gmail.com để tập hợp,
báo cáo theo quy định. Giao phòng Kinh tế- HT đôn đốc, tổng hợp kết quả triển
khai của các doanh nghiệp gửi UBND huyện qua Văn phòng HĐND-UBND
huyện chậm nhất vào ngày 15/9/2021;
- Khối các trường học gửi kế hoạch thực hiện “Vùng xanh” của đơn vị về
Phòng Giáo dục-ĐT huyện qua địa chỉ mail: kdsl.songlo@vinhphuc.edu.vn;
Giao Phòng Giáo dục-ĐT có trách nhiệm gửi nội dung Công văn này đến các
trường học trên địa bàn huyện (bao gồm cả các trường THPT); đôn đốc, tổng
hợp kết quả thực hiện của các nhà trường báo cáo UBND huyện (qua Văn phòng
HĐND-UBND huyện) chậm nhất vào ngày 15/9/2021;

Giao Văn phòng HĐND-UBND huyện tổng hợp chung về kết quả xây
dựng, triển khai Kế hoạch thực hiện Vùng xanh của toàn bộ các cơ quan, đơn vị
trên địa bàn huyện báo cáo theo đúng quy định.
Đây là một nội dung quan trọng trong công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CPVP, CVTH;
- Lưu: VT.
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