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KẾ HOẠCH 

tuyên truyền, quán triệt và triển khai thực hiện 
 Chỉ thị số 49-CT/TU, ngày 02/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy  
về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi  

và phát triển kinh tế - xã hội 
----- 

  

Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TU, ngày 02/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội (gọi tắt là Chỉ thị số 49-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy); Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xây dựng kế 

hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy, tổ chức đảng, lãnh đạo cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức đoàn thể, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội 

viên, người lao động đối với chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-

19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của  tỉnh; đồng thời tạo chuyển biến 

mạnh mẽ trong hành động để tiếp tục kiểm soát chặt chẽ, không để tái phát dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Quá trình triển khai công tác tuyên truyền cần chú ý đấu tranh, phản bác 

thông tin sai sự thật gây hoang mang dư luận, các quan điểm sai trái, xuyên tạc 

của các thế lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề này nhằm chống phá Đảng, 

Nhà nước ta.  

II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức phổ biến, quán triệt  

- Nội dung: Phổ biến, quán triệt Kết luận số 77-KL/TW, ngày 05/6/2020 của 

Bộ Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi 

và phát triển nền kinh tế đất nước; Chỉ thị số 49-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy (có gửi kèm theo). 

- Thực hiện: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 
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- Đối tượng học tập: Tất cả cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động. 

- Thời gian: Hoàn thành trước ngày 10/8/2020. 

- Báo cáo viên: Đồng chí Bí thư cấp ủy. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, không được lơ là, 

chủ quan trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chủ động đấu tranh, xử lý 

nghiêm đối với các hành vi đưa tin sai sự thật, gây hoang mang dư luận; tuyên 

truyền các nhiệm vụ, giải pháp của Bộ Chính trị, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về tháo gỡ khó khăn, khôi phục 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, hỗ trợ nhân 

dân, bảo đảm an ninh, trật tự trong bối cảnh tác động của đại dịch Covid-19. 

 - Thực hiện: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở; Ban Chỉ đạo 35 và Tổ Cộng 

tác viên dư luận xã hội của Đảng ủy Khối; các đoàn thể Khối. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ được giao, cấp ủy phối hợp với thủ 

trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp có liên quan đến công tác tham 

mưu thực hiện các chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo 

chỉ đạo tại Chỉ thị số 49-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và kế hoạch Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

- Thực hiện: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

- Các cấp ủy cơ sở tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai 

Kết luận số 77-KL/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 49-CT/TU của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động trong cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp, đồng thời chủ động làm tốt công tác nắm bắt, định 

hướng dư luận xã hội và báo cáo kết quả về Đảng ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo 

- Dân vận) trong báo cáo định kỳ tháng 7,8/2020 của cơ sở. 

- Đoàn Khối và Hội Cựu chiến binh Khối chỉ đạo các cơ sở đoàn, cơ sở hội 

thường xuyên tuyên truyền, quán triệt đến đoàn viên, hội viên các chủ trương khắc 

phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của  

tỉnh; đồng thời phát huy vai trò giám sát việc tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm 

soát chặt chẽ, không để tái phát dịch Covid-19 trên địa bàn. 
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- Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi, đôn đốc việc thực 

hiện Kế hoạch này và báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Đảng ủy Khối./. 
  

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c) 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Đoàn Khối và Hội CCB Khối, 
- Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Lưu VP, TGDV. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ  

 
 
 
 
 

Phạm Thị Tố Loan 
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