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Sô - CV/HU Tam Dương, ngày 0$ thảng 6 năm 2020
V/v ừỉên khai một sô công việc liên quan 

đến Tổ Covid cộng đồng

Kính gửi: - ủ y  ban nhân dân huyện,
p ^  - Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện,

ĨO C -̂ >  " Các ban xây dựng Đảng và VPHU,
Phắt trước...h Dgầy...,20. " MTTQ và các tô chức chính trị - xã hội huyện,

- Các đảng ủy trực thuộc.

Thực hiện Văn bản số 508-CV/TU, ngày 03/6/2021 của Tỉnh ủy Vĩnh Phúc 
vê việc triến khai một số công việc liên quan đến Tổ Covid cộng đồng. Ban Thường 
vụ Huyện ủy yêu cầu cấp ủy, chính quyền các cấp, các cơ quan, đơn vị, Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

1. Khẩn trương thành lập, kiện toàn các Tổ Covid cộng đồng phù hợp với 
tình hình cụ thể tại địa phương, cơ quan, đơn vị mình; giao UBND huyện chỉ đạo 
đối với việc thành lập Tổ Covid tại các doanh nghiệp, công ty, xí nghiệp trên địa 
bàn huyện (hoàn thành xong trước ngày 07/6/2021). Ngoài các chức năng, nhiệm 
vụ đã được BCĐ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh quy định tại Phương 
án số 4012/ PA-BCĐ ngày 26/5/2021 về phương án phòng chống dịch Covid trong 
khu dân cư, lưu ý bổ sung thêm chức năng, nhiệm vụ của Tổ theo Thông báo kết 
luận số 26-TB/VPTU ngày 28/5/2021 của Văn phòng Tỉnh ủy {sao gửi kèm theo). 
Đồng thời thực hiện ngay các nhiệm vụ của Tổ như: Kiểm tra, rà soát người ngoài 
xâm nhập vào cộng đồng khu dân cư, nhất là những người đi từ vùng có dịch; tham 
mưu cơ quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối 
với những đối tượng vi phạm các quy định phòng chống dịch; tương trợ, giúp đỡ 
các gia đình, người dân bị ảnh hưởng bời dịch bệnh Covid, nhất là những người 
đang bị cách ly y tế, đáp ứng tình hình phòng chống dịch bệnh trong thời điểm hiện 
nay. {Giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covỉd-19 cấp huyện tong hợp báo cáo 
Thường trực Huyện ủy chậm nhất ngày 07/6/202ỉ).

2. Giao Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp huyện xây dựng 
Hướng dẫn Quy chế về tổ chức và hoạt động Tổ Covid cộng đồng (sao gửi kèm 
theo Hướng dẫn Quy chế mẫu)', đồng thời chỉ đạo các xã, thị trấn ban hành Hướng 
dẫn Quy chế về tổ chức và hoạt động Tổ Covid cộng đồng để triển khai thực hiện:

3. Giao UBND huyện báo cáo kết quả hoạt động của các Tổ Covid cộng 
đồng với Thường trực Huyện ủy (qua Văn phòng Huyện ủy) châm nhất 17h00’ 
ngày thứ năm hằng tuần.
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Đê nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triên khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên,
- TT Huyện ủy (để b/c),
- Chánh, phó VPHU, CVTH, 
-LưuVTHU.
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