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Kính gửi: - Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và 

  các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

- Các sở, ban, ngành tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc. 
 

Thời gian qua, triển khai thực hiện chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư 

Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và 

Ủy ban nhân dân tỉnh; công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt 

nhiều kết quả tích cực. Đến hết ngày 16/4/2020, tỉnh Bình Thuận đã qua 35 ngày 

liên tiếp không ghi nhận thêm ca nhiễm mới; 09 ca nhiễm Covid-19 trước đó đã 

được chữa trị khỏi bệnh. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến 

phức tạp, khó lường; trên thế giới dịch Covid-19 vẫn tiếp tục lây lan, số người mắc 

bệnh và tử vong hàng ngày vẫn còn cao; trong nước vẫn tiềm ẩn nguy cơ lây lan 

trong cộng đồng và bùng phát dịch bệnh trên diện rộng. Tỉnh Bình Thuận thuộc 

nhóm địa phương có nguy cơ cao theo Thông báo số 158/TB-CPVP, ngày 

16/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn 

Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 

(viết tắt là Thông báo số 158-TB/VPCP của Văn phòng Chính phủ).  

Để tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19; Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc tỉnh, Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội, các sở, ban, ngành tỉnh tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, nhất là Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 

của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

Covid-19 và Thông báo số 158/TB-CPVP, ngày 16/4/2020 của Văn phòng Chính 

phủ; trong đó chú ý những nhiệm vụ sau đây: 

1. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc việc tiếp tục cách ly xã hội trên địa 

bàn tỉnh ít nhất đến hết ngày 22/4/2020 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Thông báo số 158-TB/VPCP của Văn phòng Chính phủ. Đồng thời, tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 

48-CT/TU, ngày 31/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Công văn số 

12045/UBND-KGVXNV, ngày 31/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện 
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các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; phải thực hiện nghiêm túc, đồng bộ 

các biện pháp cách ly xã hội, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là.  

Tăng cường các hoạt động ( họp, dạy và học, thanh toán…) trực tuyến. Từng 

cơ quan, đơn vị tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, thực hiện tốt việc giãn 

cách, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà nhưng phải 

bảo đảm tiến độ, chất lượng công việc. 

Ủy ban nhân dân tỉnh căn cứ tình hình thực tế của tỉnh, chỉ đạo thực hiện đầy 

đủ nhiệm vụ nêu tại Thông báo số 158/TB-CPVP của Văn phòng Chính phủ, nhất 

là chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy hoạt động sản xuất, xây dựng hạ tầng, bảo 

đảm lưu thông hàng hóa trên địa bàn tỉnh tốt. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tiếp 

tục chỉ đạo, định hướng các cơ quan báo chí tăng cường tuyên truyền công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, nhất là tiếp tục thực hiện việc cách ly xã hội ít nhất 

đến hết ngày 22/4/2020. Kịp thời đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, 

xuyên tạc về công tác phòng, chống dịch Covid-19; Sở Thông tin và Truyền thông 

phối hợp với Công an tỉnh xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng quy 

định của pháp luật. 

3. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh thường 

xuyên tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành nghiêm 

túc việc tiếp tục cách ly xã hội ít nhất đến ngày 22/4/2020, tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và các chỉ đạo của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đồng thời, tăng cường công tác vận động các tổ chức, cá nhân trong và 

ngoài tỉnh tham gia đóng góp, ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh; có biện pháp hỗ trợ các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19, nhất là hộ 

nghèo, cận nghèo, công nhân, người lao động nghèo… 

6. Đồng chí Bí thư cấp ủy cấp huyện và cơ sở phải thường xuyên theo dõi, 

chỉ đạo, kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19 của địa phương, đơn vị 

mình, nhất là tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc tiếp tục cách ly xã hội ít nhất đến 

hết ngày 22/4/2020.  

Đồng thời, chỉ đạo các tổ chức cơ sở đảng nơi chưa tổ chức đại hội nhiệm kỳ 

2020 - 2025 tập trung hoàn thành công tác chuẩn bị và tùy theo tình hình cụ thể 

của địa phương, đơn vị có thể tiến hành đại hội, kể từ ngày 23/4/2020. 
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Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan thường xuyên theo dõi, nắm tình hình và báo cáo kết quả thực hiện nội dung 

Công văn này để Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy theo dõi, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên, 

- Văn phòng Trung ương Đảng + Vụ II, 

- Ban Tuyên giáo Trung ương Đảng + T79, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ  

PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 
Huỳnh Thanh Cảnh 
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