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Số 270-CV/ĐUK 
Tăng cường công tác tuyên truyền 

 phòng, chống dịch Covid-19 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

  
Bình Thuận, ngày 18 tháng 12 năm 2020 

                               

                    Kính gửi:  - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 
                  - Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, 
                                                                 - Tổ Cộng tác viên DLXH ĐUK, 
                                                                 - Các đoàn thể Khối.  
   

Thực hiện Công văn số 47-CV/TU, ngày 14/12/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid -19; Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị:  

- Các cấp ủy cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh 

nghiệp tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người 

lao động nội dung Công văn số 9816-CV/BTGTW, ngày 03/12/2020 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương về việc tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 (có gửi kèm theo); kịp thời ngăn chặn, xử lý các trường hợp đưa 

thông tin sai sự thật gây hoang mang, lo lắng trong dư luận làm ảnh hưởng đến 

công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

- Thành viên Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, Tổ Cộng tác viên DLXH Đảng 

ủy Khối, các đoàn thể Khối tăng cường công tác thông tin tuyên truyền các chủ 

trương, chính sách, quan điểm của Đảng và Nhà nước về phòng, chống dịch 

Covid-19; đồng thời thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin từ các trang mạng 

xã hội, tình hình dư luận quan tâm. Tập trung đăng tin, bài trên Trang Thông tin 

điện tử, mạng xã hội để định hướng, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. 

Các cấp ủy cơ sở, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, Tổ Cộng tác viên DLXH 

Đảng ủy Khối, các đoàn thể Khối quan tâm triển khai thực hiện và báo cáo kịp 

thời về Ban Thường vụ Đảng ủy Khối khi có vấn đề phát sinh. Giao Ban Tuyên 

giáo - Dân vận Đảng ủy theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết quả cho Thường trực, 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, (để b/c) 
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 

 
Phạm Thị Tố Loan 
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