
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:           /UBND-VP 
V/v thực hiện Văn bản số 

4189/UBND-NC1, ngày 

01/6/2021 của UBND tsỉnh về 

việc thực hiện phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trong cộng đồng   

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

 
 

 

 

                     Kính gửi:   
 

- Thành viên Ban chỉ đạo, Tổ kiểm tra, Tổ giúp 

việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện; 

- UB.MTTQ huyện 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- Công an huyện; 

- Ban chỉ huy quân sự huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn. 
  

Thực hiện Văn bản số 4189/UBND-NC1, ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh 

về việc thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng  (gửi kèm Văn 

bản 4189/UBND-NC1), 

Chủ tịch UBND, Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

huyện Phùng Mạnh Thắng chỉ đạo như sau: 

1. Thành viên  Ban chỉ đạo, Tổ kiểm tra, Tổ giúp việc phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 huyện; Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan thuộc UBND huyện có 

trách nhiệm khẩn trương triển khai, chỉ đạo, tham mưu, tổ chức thực hiện ngay các 

nhiệm vụ đã được phân công, được giao về việc thành lập, tổ chức hoạt động của 

các Tổ Covid cộng đồng. 

2. Giao Ban chỉ đạo, UBND các xã, thị trấn: 

- Chỉ đạo các Tổ Covid Cộng đồng phổ biến đến từng hộ gia đình, cá nhân 

lập sổ ghi chép di biến động hằng ngày của từng thành viên; các mối quan hệ trong 

gia đình (khách đến, các giao tiếp xã hội,...).; lập sổ ghi chép của Tổ Covid cộng 

đồng tại chợ nông thôn.  

- Tăng cường liên hệ, học hỏi kinh nghiệm của một số địa phương, đơn vị 

làm tốt công việc này để nghiên cứu, vận dụng nhằm cùng nhau phòng, chống 

Covid-19 có hiệu quả. 

- Chỉ đạo các Tổ Covid Cộng đồng thực hiện nhiệm vụ và tổng hợp báo cáo 

UBND xã, thị trấn hằng ngày; UBND các xã, thị trấn có trách nhiệm tổng hợp 

chung gửi UBND, Ban Chỉ đạo huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) để 

báo cáo chung. 
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3. Đề nghị UB. MTTQ huyện thiết kế ngay Sổ nhật ký kê khai di chuyển của 

các thành viên trong gia đình để xã, thị trấn áp dụng. 

4. Kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy định 

về phân cấp ngân sách; nguồn tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, cá nhân trong nước và 

ngoài nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác (Hướng dẫn của Sở Tài chính tại 

Văn bản số 907/STC-HCSN, ngày 07/5/2021). 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND  tỉnh; 

- Sở Y tế;                                               (Để b/c;)                                                     

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thường trực Huyện ủy ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, CPCT UBND huyện; 

- C,PVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Lê Xuân Bình 
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