
 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TAM DƯƠNG 

 
Số:       /UBND-TP 

V/v kiểm tra, rà soát toàn diện các  

văn bản chỉ đạo, điều hành phòng, chống 

dịch Covid-19 trên địa bàn huyện 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

     Tam Dương, ngày       tháng 6 năm 2021 

 

 

Kính gửi: - Thủ trưởng các phòng: Kinh tế & Hạ tầng, Tư pháp, Nội vụ, 

Tài chính - KH, Tài nguyên & MT, Nông nghiệp & PTNT, 

Văn hoá &TT, Văn phòng HĐND&UBND huyện; 

- Thủ trưởng các cơ quan: Công an huyện, Ban CHQS huyện, 

Trung tâm Y tế huyện, Trung tâm VHTT&TT huyện; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 739/STP-XD&KTVBQPPL ngày 28/5/2021 của Sở 

Tư pháp về việc kiểm tra, rà soát toàn diện các văn bản chỉ đạo, điều hành 

phòng, chống dịch Covid của cấp huyện, Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ 

đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thực hiện việc rà soát, kiểm tra toàn bộ 

các văn bản chỉ đạo, điều hành về phòng, chống dịch Covid-19 của UBND 

huyện, Chủ tịch UBND huyện, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện 

Tam Dương (cấp huyện) đã ban hành từ ngày 28/4/2021 đến hết ngày 31/5/2021, 

do cơ quan đơn vị mình tham mưu. Nội dung rà soát bao gồm: cơ sở pháp lý, 

thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản, kiến nghị (nếu có) và gửi kết quả rà 

soát (theo mẫu đính kèm) về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND 

huyện) trước ngày 11/6/2021 để tổng hợp, báo cáo Sở Tư pháp theo quy định. 

2. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (cấp xã) chỉ đạo cán bộ rà soát nội dung 

các văn bản chỉ đạo, điều hành do UBND cấp xã, Chủ tịch UBND cấp xã, Ban 

Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 cấp xã ban hành, nội dung rà soát bao gồm: 

cơ sở pháp lý, thẩm quyền ban hành, nội dung văn bản, kiến nghị (nếu có) từ 

ngày 28/4/2021 đến hết ngày 31/5/2021 và gửi kết quả rà soát (theo mẫu đính 

kèm) về UBND huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) trước ngày 

11/6/2021 để tổng hợp chung. 

3. Đối với những văn bản chỉ đạo, điều hành liên quan đến công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 của cấp huyện, cấp xã ban hành sau ngày 



 

31/5/2021, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tham mưu văn bản và Chủ 

tịch UBND các xã, thị trấn thường xuyên, chủ động kiểm tra, rà soát và chịu 

trách nhiệm về nội dung văn bản và báo cáo định kỳ thứ sáu hàng tuần về UBND 

huyện (qua Văn phòng HĐND&UBND huyện) tổng hợp. Trường hợp phát hiện 

văn bản có nội dung chưa phù hợp, đề nghị gửi ngay văn bản (bản sao) và kết 

quả rà soát đến Văn phòng HĐND&UBND huyện để Tổng hợp. 

4. Giao Văn phòng HĐND & UBND huyện rà soát các văn bản chỉ đạo, 

điều hành về phòng, chống dịch Covid-19 của cấp huyện do Văn phòng 

HĐND&UBND tham mưu ban hành và tổng hợp kết quả rà soát của các cơ 

quan, đơn vị, địa phương xây dựng báo cáo chung của huyện gửi Sở Tư pháp 

theo yêu cầu tại Văn bản số 739/STP-XD&KTVBQPPL ngày 28/5/2021 của Sở 

Tư pháp. 

Hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương trong quá trình thực 

hiện, đồng thời báo cáo Chủ tịch UBND huyện những cơ quan, đơn vị không 

nghiêm túc thực hiện để có biện pháp chấn chỉnh kịp thời. 

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Sở Tư pháp; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu:  VT. 

 

 

 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 



 

(Mẫu báo cáo kèm theo Văn bản Số: … /UBND-TP ngày/6/2021 của UBND huyện) 

 

 
Tên cơ quan báo cáo: 

Số:       /…… 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……., ngày       tháng 6 năm 2021 

 

 

BÁO CÁO 

KẾT QUẢ KIỂM TRA, RÀ SOÁT VĂN BẢN CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VỀ PHÒNG 

CHỐNG DỊCH COVID-19 CỦA UBND/CHỦ TỊCH UBND HUYỆN/XÃ/, BAN CHỈ 

ĐẠO PHÒNG CHỐNG DỊCH CẤP HUYỆN/XÃ 

 

STT 

Cơ quan 

ban 

hành 

Ký hiệu, tên gọi 

văn bản, ngày 

tháng năm ban 

hành 

Kết quả kiểm tra, rà soát 
Kiến 

nghị, đề 

xuất 

Cơ sở 

pháp lý 

Thẩm 

quyền 
Nội dung 

I UBND 

huyện/xã 

     

1 …..      

2       

II Chủ tịch 

UBND 

huyện/xã 

     

1 ……..      

2       

III BCĐ 

phòng 

chống dịch 

huyện/xã 

     

1 …….      

2       

                                                                            THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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