
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:          /UBND-VP 
Hữu Lũng, ngày        tháng 7 năm 2021 

Về việc tăng cường hoạt động của 

Tổ Covid cộng đồng trong công tác 

tuyên truyền, vận động, giám sát 

phòng, chống dịch tại khu dân cư 

 

 

Kính gửi:  

 - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính 

trị - xã hội huyện; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 02/TTTDUN-COVID19 ngày 19/7/2021 của Tổ thông 

tin đáp ứng nhanh COVID-19 tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường hoạt động của Tổ 

Covid cộng đồng trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát phòng, chống dịch 

tại khu dân cư, UBND huyện đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ 

chức chính trị - xã hội huyện, UBND các xã, thị trấn quan tâm thực hiện tốt một số 

nội dung sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các Tổ Covid 

cộng đồng tại khu dân cư, trọng tâm là đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, 

nhắc nhở nhân dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19, phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi gia đình, mỗi người dân trong việc bảo 

vệ, nâng cao sức khỏe của mình, gia đình và cộng đồng; thực hiện nghiêm hướng 

dẫn của các cơ quan chức năng về khai báo, kiểm tra, cách ly để kiểm soát dịch 

bệnh; tuyên truyền, vận động nhân dân không chia sẻ những thông tin chưa được 

kiểm chứng có liên quan đến phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tiếp tục chỉ đạo các ngành, đoàn thể xã, 

Trưởng thôn, đề cao và phát huy trách nhiệm ở mức cao nhất của các Tổ Covid 

cộng đồng trong việc giám sát, nắm chắc tình hình nhân dân, tình hình nhân khẩu 

mỗi gia đình, tổ dân phố, thôn xóm… Phát hiện, thông báo kịp thời cho chính 

quyền địa phương những trường hợp nghi ngờ nhập cảnh trái phép; các cá nhân có 

biểu hiện sốt, ho, khó thở, mệt mỏi, mất khứu giác; đặc biệt là những trường hợp 

công dân của địa phương trở về  từ các vùng dịch nhưng không khai báo y tế hoặc 

khai báo không trung thực, đảm bảo không để bị động, không để tình huống có ca 

nhiễm, ca nghi nhiễm, người về từ vùng có dịch mà không được khai báo y tế, 

không được giám sát để hướng dẫn kịp thời các biện pháp phòng chống dịch tại 

cộng đồng. 

3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức chính trị - xã hội 

tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động và giám 

sát phòng, chống dịch Covid-19 thông qua đoàn viên, hội viên tham gia các Tổ 

Covid cộng đồng tại  khu dân cư. Hướng dẫn theo hệ thống của từng tổ chức phối 
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hợp cơ quan hữu quan chuẩn bị lực lượng tình nguyện được tập huấn nghiệp vụ, kỹ 

năng, sẵn sàng tham gia các phương án ứng phó, phòng chống dịch Covid-19 theo 

chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp. Tiếp tục phát huy điều kiện, thế mạnh của 

từng tổ chức để tuyên truyền, vận động, phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần 

"tương thân, tương ái" của nhân dân bằng các việc làm cụ thể, thiết thực ủng hộ 

các lực lượng phòng chống dịch; vận động, quyên góp, ủng hộ tiền, vật chất để 

phục vụ công tác cách ly, duy trì mô hình bếp ăn 0 đồng, hỗ trợ kết nối tiêu thụ 

nông sản cho nhân dân vùng dịch... góp phần chung sức đẩy lùi dịch bệnh. 

4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn hệ thống ngành 

dọc cấp dưới, nhất là cấp cơ sở thường xuyên thông tin, báo cáo nhanh về tình hình 

hoạt động các Tổ Covid cộng đồng; tình hình đoàn viên, hội viên và các tầng lớp 

nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; những vấn đề mới phát sinh trong công 

tác tuyên truyền, vận động và các kiến nghị, đề xuất trong phòng, chống dịch 

Covid-19 thông qua các nhóm Zalo của Tổ Covid cộng đồng, để kịp thời tổng hợp, 

báo cáo Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 của huyện, xã, thị trấn. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Lãnh đạo HĐND huyện;          

- Ban Dân vận huyện ủy;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PCD Covid-19; 

- Lưu: VT.  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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