
UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH NINH THUẬN 

 

Số:            /UBND-VXNV 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Ninh Thuận, ngày         tháng 10 năm 2021 

V/v phối hợp thực hiện thí điểm mô 

hình Tổ nhân dân tự quản giám sát, 

kiểm soát dịch Covid-19  

tại địa bàn khu dân cư 

 

 

Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Sở Y tế; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo 337-

TB/TU ngày 26/10/2021 về công tác phòng, chống dịch Covid-19; 

Trên cơ sở Kế hoạch số 135/KH-MTTQ ngày 28/10/2021 của Ban 

Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh về thí điểm mô hình Tổ nhân dân tự quản 

về an ninh, trật tự và giám sát kiểm soát dịch Covid -19 tại địa bàn khu dân cư; 

Công văn số 1203/MTTQ-BTT ngày 28/10/2021 về việc phối hợp chỉ đạo thí 

điểm mô hình Tổ nhân dân tự quản giám sát, kiểm soát dịch Covid-19 tại địa 

bàn khu dân cư,   

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Giao Công an tỉnh, Sở Y tế theo chức năng, nhiệm vụ được phân công 

và đề nghị của Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh tại Kế hoạch số 

135/KH-BTT ngày 28/10/2021; phối hợp chặt chẽ với các địa phương, hướng 

dẫn nghiệp vụ giám sát, kiểm soát dịch cho Tổ nhân dân tự quản tại khu dân cư 

“vùng xanh” để triển khai các phương án phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo 

hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của từng địa phương. 

2. UBND các huyện, thành phố phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam và 

các đoàn thể chính trị - xã hội ở địa phương khẩn trương chọn mỗi xã, phường, 

thị trấn thực hiện thí điểm ít nhất 1 mô hình Tổ nhân dân tự quản giám sát, kiểm 

soát dịch Covid-19 tại khu dân cư “vùng xanh” trên địa bàn (trên cơ sở các Tổ 

nhân dân tự quản về an ninh, trật tự hiện có tại cộng đồng dân cư, đã được thành 

lập theo Quyết định số 60/2013/QĐ-UBND ngày 10/10/2014 của UBND tỉnh 

Ninh Thuận); đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện và 

tiến hành sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện thí điểm mô hình Tổ nhân dân tự 

quản giám sát, kiểm soát dịch Covid-19 tại khu dân cư thuộc vùng xanh” trên 

địa bàn, báo cáo kết quả về Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh 

trước ngày 09/11/2021 để tổng hợp; đồng thời báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo tiếp theo./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy (báo cáo); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- BTT Ủy ban MTTQVN tỉnh; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT), CV; 

- Lưu: VT,VXNV. NVT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Long Biên 
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