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Kính gửi:  

- Báo An Giang; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Ban Biên tập cổng thông tin điện tử thành phần các Sở, Ban, 

Ngành, đoàn thể và UBND huyện, thị, thành; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, thị, thành; 

- Đài Truyền thanh huyện, thị xã; 

- Trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh huyện Châu 

Thành, thành phố Long Xuyên, Châu Đốc. 

 

Căn cứ Công văn số 628/TTCS-TT ngày 09/9/2021 của Cục Thông tin cơ 

sở về việc tuyên truyền mô hình Tổ covid cộng đồng. 

Từ ngày 7/5/2021 đến ngày 11/7/2021 là đợt dịch Covid-19 xâm nhập vào 

tỉnh Bắc Giang với tồng số ca f0 là 5.766. Trước tình hình đó, Tỉnh ủy Bắc 

Giang đã xác định “các xã, phường phải là pháo đài, mỗi người dân là 1 chiến sĩ 

trong phòng, chống dịch và Tổ Covid cộng đồng là vũ khí chiến lược, hạt nhân 

quan trọng để huy động sức mạnh toàn dân, quyết định chiến thắng và bảo vệ 

vững chắc thành quả phòng chống dịch Covid-19” . Tổ Covid cộng đồng ra đời 

trong hoàn cảnh đó và đã thành công trong việc huy động nhân dân tham gia 

công tác phòng, chống dịch. 

Học tập kinh nghiệm thành công của tỉnh Bắc Giang, Sở Thông tin và 

Truyền thông gửi các đơn vị Mô hình hoạt động của Tổ Covid cộng đồng do 

Ban Dân vận Trung ương cung cấp (gửi kèm công văn số 348a-CV/BDVTW 

ngày 06/9/2021). Nội dung thông tin bao gồm:  

1. Tổ COVID cộng đồng do Uỷ ban nhân dân cấp xã, phường ban hành 

Quyết định thành lập, với số 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, đễ 

thực hiện. 

Đề nghị Báo An Giang; Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang; Cổng 

Thông tin điện tử tỉnh; Ban Biên tập cổng thông tin điện tử thành phần các Sở, 

Ban, Ngành, đoàn thể và UBND huyện, thị, thành; Phòng Văn hóa và Thông tin 

huyện, thị, thành; Đài Truyền thanh huyện, thị xã; Trung tâm văn hóa, thể thao 

và truyền thanh huyện Châu Thành, thành phố Long Xuyên, Châu Đốc thực hiện 

thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về mô hình hoạt 

động của Tổ Covid cộng đồng nhằm huy động nhân dân tích cực tham gia 

phòng, chống dịch tại thôn, xóm, tổ dân phố…. phát huy sức mạnh của toàn dân 

trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Đài Truyền thanh cấp huyện hướng dẫn hệ thống Đài Truyền thanh cấp xã 

tăng thời lượng, tần suất tuyên truyền các nội dung nêu trên. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Hải  
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