
UBND TỈNH TUYÊN QUANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /STTTT-TTBCXB 
V/v tuyên truyền mô hình  

Tổ COVID cộng đồng 

  Tuyên Quang, ngày        tháng 9 năm 2021 

 

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện công văn số 628/TTCS-TT  ngày 9/9/2021 của Cục Thông tin cơ 

sở - Bộ Thông tin và Truyền thông V/v tuyên truyền mô hình Tổ COVID cộng đồng 

Xác định tầm quan trọng của Tổ COVID cộng đồng ở cơ sở xã, phường, thị 

trấn, doanh nghiệp trong công tác phòng, chống dịch COVID-19 thời gian qua là 
chủ trương, việc làm đúng đắn, góp phần quan trọng trong công tác phòng, chống 
và kiểm soát dịch bệnh thành công tại cộng đồng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Để 

phát huy sức mạnh của nhân dân tham gia tích cực phòng, chống  dịch COVID-19  
trong  thời  gian  tới, phát  huy  hiệu quả  mô  hình  Tổ COVID cộng đồng, Sở 
Thông tin và Truyền thông đề nghị UBND các huyện, thành phố nghiên cứu, tổ 

chức tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở về kinh nghiệm thành công của 
tỉnh Bắc Giang trong việc huy động nhân dân tham gia công tác phòng, chống dịch 
COVID-19 thông qua Tổ COVID cộng đồng, nhằm nhân rộng mô hình này tại địa 

phương. Nội dung thông tin do Ban Dân vận Trung ương cung cấp. Theo đó: 

1. Tổ COVID cộng đồng do Uỷ ban nhân dân cấp xã ban hành Quyết định 

thành lập, với số lượng từ 03-05 người, thành phần là cán bộ, thôn, xóm, tổ dân 
phố, các đoàn thể, đặc biệt có sự tham gia của một số người dân có sức khỏe, nhiệt 
tình, tâm huyết tại các khu dân cư. Điều hành tổ là 01 đồng chí Tổ trưởng. Mỗi tổ 

phụ trách từ 30-50 hộ gia đình và có sự phân công danh sách hộ gia đình cụ thể. 

2. Các thành viên Tổ COVID cộng đồng được tập huấn, hướng dẫn chi tiết 

về nhiệm vụ, các quy trình, cách thức tiến hành nhiệm vụ đảm bảo an toàn theo 
đúng quy định về công tác phòng, chống dịch. 

3. Nhiệm vụ của Tổ COVID cộng đồng được nêu đơn giản, dễ hiểu, dễ thực 

hiện. 

Chi tiết 5 nhiệm của Tổ COVID cộng đồng tỉnh Bắc Giang đã áp dụng thành 

công và nội dung đánh giá vị trí, vai trò của Tổ COVID cộng đồng được nêu tại 
văn bản số 348a-CV/BDVTW ngày 06/9/2021của Ban Dân vận Trung ương. (gửi 

kèm theo Công văn số 348a-CV/BDVTW ngày 06/9/2021)  

Trân trọng./. 
Nơi nhận:                

- Như kính gửi;  
- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu TTBCXB, VT. 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

 
Vũ Tuấn 
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