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Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo Kết luận số 26-TB/VPTU ngày 28/5/2021 v/v Thông 

báo kết luận của đồng chí Phạm Hoàng Anh - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tại 

Hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động của Tổ COVID CỘNG ĐỒNG trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cộng đồng dân cư; Văn bản số 

4189/UBND-NC1 ngày 01/6/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc v/v thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng. UBND huyện đã ban hành 

rất nhiều Văn bản để đôn đốc, yêu cầu các xã, thị trấn triển khai quyết liệt, phát 

huy hiệu quả của TỔ COVID CỘNG ĐỒNG. Tuy nhiên, việc triển khai, tổ chức 

hoạt động của các địa phương còn chậm, lúng túng, chưa đồng bộ. Để TỔ 

COVID CỘNG ĐỒNG tại các xã, thị trấn hoạt động hiệu quả, UBND huyện yêu 

cầu: 

1. Các xã, thị trấn tăng cường chỉ đạo triển khai, tổ chức tốt hoạt động của 

TỔ COVID CỘNG ĐỒNG theo các Hướng dẫn của Tỉnh ủy - UBND tỉnh, của 

Huyện ủy - UBND huyện. Tập trung vào các nội dung: 

- Phát huy hiệu quả trong việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối 

tượng”; tăng cường chức năng tuyên truyền, vận động, giám sát trong các hộ gia 

đình và nhân dân. 

- Phối hợp với chính quyền địa phương, lực lượng công an trong việc rà 

soát, điều tra nhân khẩu, tạm trú, tạm vắng, thuê trọ trên địa bàn...để kịp thời phát 

hiện, thông báo cho cơ quan chức năng các trường hợp liên quan đến Covid, đặc 

biệt là nhừng người đến từ các địa phương có dịch. 

- Phát hiện kịp thời và đề xuất kịp thời với chính quyền cấp xã và các cơ 

quan chức năng có thẩm quyền xử phạt hành chính các trường hợp vi phạm các 

quy định phòng, chổng dịch. 

- Phổ biến đến từng hộ gia đình, cá nhân lập Sổ ghi chép di biến động hàng 

ngày của từng thành viên; các mối quan hệ trong gia đình (khách đến, các giao 

tiếp xã hội…). Thực hiện thống nhất, hướng dẫn đến từng Tổ COVID CỘNG 

ĐỒNG. 
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- UBND các xã, thị trấn hàng ngày tổng hợp kết quả hoạt động Tổ COVID 

CỘNG ĐỒNG: số liệu cụ thể, những trường hợp nghi ngờ có yếu tố dịch tễ liên 

quan đến Covid-19, người đến và đi từ vùng dịch về địa phương; đề xuất những 

khó khăn, vướng mắc trong việc duy trì và hoạt động của Tổ… (tích hợp vào 01 

mục lớn trong Báo cáo phòng, chống Covid-19 hàng ngày của đơn vị). 

Thời gian nộp báo cáo trước 13h00’ hàng ngày về UBND huyện qua 

Văn phòng HĐND&UBND huyện (Đ/c Nguyễn Hưng - Phó chánh Văn 

phòng) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo quy định. 

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện 

- Chủ trì, phối hợp với các đoàn thể xây dựng Quy chế hướng dẫn cụ thể về 

chế độ thông tin, báo cáo; kiểm tra, giám sát việc tổ chức, hoạt động của các Tổ; 

tổng hợp đề xuất việc khen thưởng, xử phạt đối với các Tổ và thành viên Tổ. 

- Đề xuất việc hỗ trợ trang thiết bị, vật tư y tế thiết yếu (từ nguồn nhận hỗ 

trợ/viện trợ) để cấp cho các Tổ (các nhu yếu phẩm như khẩu trang, nước sát 

khuẩn, nước uống...). 

Đây là nội dung rất quan trọng được Tỉnh ủy - UBND tỉnh, Huyện ủy - 

UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trong công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan,  

Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn khẩn trương, nghiêm túc triển khai theo quy 

định./. 

 

 

 

 

Nơi nhận: 

- TT HU, TTHĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- C,PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ Covid-19 huyện; 

- Như kg; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Đào Hải Nam 
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