
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 

Số:         /UBND-VP 

V/v tăng cường hoạt động và ban hành 

quy chế hoạt động các Tổ Covid Cộng 

đồng tại địa bàn dân cư 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Tam Dương, ngày      tháng 6 năm 2021 
 

 

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện; 

- Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 4256/CV-BCĐ ngày 02/6/2021 của BCĐ Phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc v/v Ban hành Hướng dẫn quy chế 

(mẫu) về tổ chức, hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng; Văn bản 469-CV/HU 

ngày 03/6/2021 của Huyện ủy Tam Dương v/v triển khai một số công việc liên 

quan đến Tổ Covid cộng đồng (được sao gửi kèm). Chủ tịch UBND huyện yêu 

cầu: 

1. UBND các xã, thị trấn tiếp tục 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, Ban chỉ đạo huyện; Xây dựng và 

quyết định ban hành “Quy chế về tổ chức và hoạt động Tổ Covid cộng đồng” 

(theo hướng dẫn tại Văn bản số 4256/CV-BCĐ ngày 02/6/2021 của BCĐ Phòng 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc) phù hợp với tình hình địa phương. 

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện: phối hợp hướng dẫn việc tổ chức, hoạt 

động của các Tổ; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện tại các xã, thị trấn 

theo quy định. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn khẩn trương triển 

khai, thực hiện./. 

 

 

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. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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