ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN
Số: 6047 /UBND-VXNV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập -Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày 05 tháng11 năm 2021

V/v rà soát mô hình, tổ chức
hoạt động của các Tổ giám
sát dịch Covid-19 tại các
thôn, khu phố phù hợp

Kính gửi:

- Sở Nội vụ;
- Sở Tài chính;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Trong thời gian qua, Tổ giám sát dịch Covid-19 tại các thôn, khu phố (sau
đây gọi tắt là Tổ giám sát) đã phát huy tốt vai trò tuyên truyền, vận động, giám sát
Nhân dân thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19; phối hợp, hỗ trợ các lực
lượng chức năng trong việc nắm bắt thông tin, giám sát biến động của người dân
trên địa bàn giúp kịp thời phát hiện, khoanh vùng, xử lý sớm các trường hợp liên
quan đến ca bệnh; hỗ trợ công tác xét nghiệm, tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19;
Trong thời gian đến, trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Quy định
tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; để tiếp tục
phát huy hiệu quả hoạt động của Tổ giám sát đảm bảo phù hợp với định hướng
phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh trong giai đoạn mới; Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh có ý kiến như sau:
1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, báo cáo mô hình, cách
thức tổ chức và đánh giá hiệu quả hoạt động của các Tổ giám sát trên địa bàn; đề
xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét về tổ chức và hoạt động của các Tổ giám sát
đảm bảo phù hợp với định hướng thích ứng, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch
Covid-19 (nội dung báo cáo theo Phụ lục và Đề cương gửi kèm); gửi về Ủy ban
nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ và Sở Tài chính) trước ngày 09/11/2021.
2. Trên cơ sở báo cáo về kinh phí hỗ trợ đã chi cho các Tổ giám sát của các
huyện, thành phố; Sở Tài chính rà soát, tổng hợp, báo cáo về kinh phí hỗ trợ đã chi
cho các Tổ giám sát trên địa bàn tỉnh; đề xuất hướng hoạt động của các Tổ giám
sát dịch Covid-19 trong thời gian tới phù hợp theo chủ trương thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả phòng, chống dịch Covid-19; gửi báo cáo về Ủy ban
nhân dân tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) trước ngày 11/11/2021 để tổng hợp báo cáo
chung.
3. Giao Sở Nội vụ có trách nhiệm:
a) Tổng hợp báo cáo của các địa phương và tham vấn ý kiến của Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về dự kiến mô hình tổ chức và hoạt động của Tổ
giám sát trong thời gian đến.
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b) Trên cơ sở ý kiến tham vấn của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
và đề xuất của Sở Tài chính; tổng hợp, trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết
định điều chỉnh về mô hình, cách thức tổ chức và cơ chế hoạt động của các Tổ
giám sát dịch Covid-19 phù hợp, hiệu quả. Thời hạn hoàn thành chậm nhất ngày
15/11/2021.
4. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc việt Nam tỉnh quan tâm, phối hợp
trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ nêu trên../.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ VN tỉnh;
- Sở Y tế;
- VPUB: LĐ;
- Lưu: VT, VXNV. ĐNĐ

CHỦ TỊCH

Trần Quốc Nam
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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập -Tự do - Hạnh phúc

ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO
Rà soát về mô hình, cách thức tổ chức và hiệu quả hoạt động
của Tổ giám sát dịch Covid-19 tại các thôn, khu phố
(Kèm theo Công văn số6047 /UBND-VXNV ngày 05 tháng11 năm 2021
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh)

I. Công tác triển khai thực hiện:
Công tác triển khai kích hoạt Tổ giám sát dịch Covid-19 tại các thôn, khu
phố (Tổ giám sát) và giao nhiệm vụ cụ thể cho các Tổ giám sát theo ý kiến chỉ đạo
của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tại Công văn số 686/UBND-VXNV ngày 09/2/2021
và Công văn số 2293/UBND-VXNV ngày 13/5/2021.
II. Kết quả thực hiện:
1. Về mô hình, cách thức tổ chức của các Tổ giám sát:
Báo cáo cụ thể về mô hình, cách thức tổ chức, cơ chế hoạt động, chế độ
thông tin báo cáo của các Tổ giám sát thời gian qua.
2. Về kết quả hoạt động của các Tổ giám sát:
- Công tác tuyên truyền, vận động, nhắc nhở Nhân dân thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch theo thông điệp 5K; vận động các gia đình và công nhân
ký cam kết thực hiện các quy định phòng, chống dịch; ...
- Công tác phối hợp và hỗ trợ truy vết các trường hợp F1, F2 khi có ca bệnh
trên địa bàn phụ trách;
- Công tác theo dõi, giám sát, kịp thời phát hiện, báo cáo các cấp có thẩm
quyền những trường hợp không tự giác khai báo y tế; không chấp hành thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định; đi từ vùng dịch về, nhập cảnh trái
phép,...
- Công tác hỗ trợ xét nghiệm đảm bảo phòng dịch; công tác hỗ trợ tiêm
chủng vắc xin phòng Covid-19; ...
- Kết quả thực hiện nhiệm vụ khác...
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3. Kết quả chi hỗ trợ kinh phí cho các Tổ giám sát:
Kết quả chi hỗ trợ kinh phí cho các Tổ giám sát theo Quyết định số
68/2021/QĐ-UBND ngày 24/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh quy định chính sách
hỗ trợ kinh phí cho những người tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19 đối
với Tổ giám sát cộng đồng ở cơ sở và Chốt kiểm soát trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.
(báo cáo số liệu cụ thể theo Phụ lục gửi kèm)
III. Khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị:
1. Khó khăn, vướng mắc:
- Về mô hình, cách thức tổ chức:
- Về cơ chế hoạt động:
- Về chế độ thông tin báo cáo:
- Về kết quả thực hiện nhiệm vụ:
- Về kinh phí hỗ trợ:
- Các nội dung khác (nếu có):
2. Đề xuất, kiến nghị:
- Đề xuất kiến nghị để giải quyết những khó khăn vướng mắc trên.
- Cho ý kiến về sự cần thiết duy trì Tổ giám sát (lý do duy trì hoặc lý do
không cần thiết duy trì).
- Trường hợp đề xuất duy trì cần đề xuất cụ thể giải pháp nâng cao hiệu quả
hoạt động của Tổ giám sát thời gian đến:
+ Về mô hình, cách thức tổ chức:
+ Về cơ chế hoạt động:
+ Về chế độ thông tin báo cáo:
+ Về kinh phí hỗ trợ: Đối với nội dung này đề nghị đánh giá kỹ và tham
khảo kinh phí hoạt động của Tổ Nhân dân tự quản ở địa phương hiện nay
+ Các nội dung khác (nếu có)./.

