
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

BCĐ CÔNG TÁC PCD 

 COVID-19 TỈNH  

Số:          /CV-BCĐ 

V/v Ban hành Hướng dẫn quy 
chế (mẫu) về tổ chức, hoạt động 

của các Tổ Covid cộng đồng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Phúc,  ngày        tháng    năm 2022 

  

Kính gửi:  

     - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Trong thời gian qua, các Tổ Covid cộng đồng trên địa bàn tỉnh đã hoạt 

động tích cực và phát huy hiệu quả; đã góp phần trong việc ngăn chặn, hạn chế 

dịch bệnh Covid-19 lây lan trên địa bàn. 

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay đã chuyển sang giai 

đoạn mới; để đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh 

Covid-19 thì một số chức năng, nhiệm vụ của Tổ Covid cộng đồng được quy định 

tại Quy chế (hiện hành) không còn phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ thực tế, trong 

đó có nội dung về công tác hỗ trợ chăm sóc và điều trị F0 tại nhà/nơi lưu trú chưa 

được đề cập. 

Để phù hợp với tình hình thực tế, trên cơ sở đề nghị của Ban Thường trực 

Uỷ ban MTTQ tỉnh tại Văn bản số 1299/MTTQ-BTT ngày 01/03/2022, Ban Chỉ 

đạo phòng chống Covid-19 tỉnh ban hành hướng dẫn Quy chế (mẫu) làm căn cứ 

cho các xã, phường, thị trấn xây dựng quy chế thực hiện. 

(Văn bản này thay thế Văn bản số 4256/CV-BCĐ ngày 02/6/2021 của Ban 

chỉ đạo tỉnh) 

 
Nơi nhận: 

- TTTU, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ tỉnh 

- CPVP UBND tỉnh;  

- Như kính gửi; 

- CV NCTH: 

- Lưu: VT, VX1 (Tr     b). 

 KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Vũ Việt Văn 
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