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Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc VN huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công điện số 02/CĐ-BCĐ ngày 06/7/2021 của Ban chỉ đạo 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh Vĩnh Phúc về việc triển khai một số biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh (được sao gửi 

kèm). Chủ tịch UBND huyện, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 huyện chỉ đạo như sau:  

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. 

- Thực hiện ký Cam kết đến từng hộ gia đình: các trường hợp gia đình có 

người nhà, người thân từ các vùng có dịch trở về địa phương phải khai báo y tế, lấy 

mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly theo quy định trước khi trở về gia đình.  

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…). 

- Duy trì hàng ngày tổng hợp kết quả hoạt động Tổ Covid cộng đồng (Theo 

đề cương chi tiết hướng dẫn gửi kèm). 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: qua Iqlvb và mail: Hungnguyen8686@gmail.com) để 

tổng hợp, báo cáo theo quy định. 

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện: Tăng cường kiểm tra, giám sát việc tổ 

chức, hoạt động của các Tổ Covid cộng đồng. 

 Yêu cầu các cơ quan, đơn vị, 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. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Xuân Bình 
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