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                    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 Thông báo số 1067-TB/VPTU, ngày 28/7/2020 của Văn phòng 

Tỉnh ủy về kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về việc khẩn trương chỉ đạo triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ 

quan và doanh nghiệp tỉnh đề nghị các cấp ủy cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ 

quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, Tổ Cộng tác 

viên dư luận xã hội Đảng ủy Khối và các đoàn thể Khối kịp thời triển khai thực 

hiện một số nội dung như sau: 

1. Phổ biến, quán triệt cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao 

động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nội dung Thông báo số 1067-TB/VPTU, 

ngày 28/7/2020 của Văn phòng Tỉnh ủy (có gửi kèm theo); đồng thời tăng cường 

công tác thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức phù hợp thông qua tài liệu từ 

các nguồn chính thống (văn bản, tài liệu định hướng tuyên truyền do cấp trên gửi 

đến; Cổng thông tin điện tử tỉnh, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình 

Bình Thuận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, Trang Thông tin điện tử Đảng 

ủy Khối, các trang fanpage: Tuyên giáo Bình Thuận, Quê hương Bình Thuận, 

Đảng ủy Khối Bình Thuận…) về phòng, chống dịch Covid-19 để giúp cho cán bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động nắm rõ các biện pháp phòng, chống 

dịch Covid-19. 

2. Bám sát, nắm chắc diễn biến tình hình tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

và tăng cường công tác quản lý, sinh hoạt nhắc nhở cán bộ, đảng viên, đoàn viên, 

hội viên, người lao động thực hiện khai báo y tế theo hướng dẫn của ngành y tế, 

đẩy mạnh các hoạt động nâng cao sức khỏe, tự bảo vệ bản thân và gia đình, nhất là 

tại những nơi công cộng. Khuyến cáo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người 

lao động không đi du lịch, thăm thân nhân khi không thật sự cần thiết tại các tỉnh, 

thành phố đã công khai có ca nhiễm Covid-19; thông báo kịp thời cho các cơ quan 



 2 

  

chức năng khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép để có biện pháp xử lý; 

đồng thời chú ý tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, 

người lao động đã đi qua thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 

18/7/2020 đến nay chủ động khai báo với chính quyền địa phương nơi cư trú để 

được theo dõi y tế và cách ly tại nhà. 

3. Triển khai thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, kịp thời ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2725/UBND-KGVXNV, ngày 26/7/2020 về 

việc chủ động thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh (có gửi kèm theo). 

4. 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 nâng cao cảnh giác, thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin 

từ các trang mạng xã hội, tình hình dư luận quan tâm; phản bác các tin giả, thông 

tin sai trái, bịa đặt trên các trang mạng xã hội (nhất là facebook). Tập trung viết 

bài, comment… đăng tải rộng rãi trên internet, mạng xã hội để định hướng, tuyên 

truyền về phòng, chống dịch Covid-19. 

Đề nghị 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 để theo dõi, 

chỉ đạo. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy theo dõi việc thực hiện Công 

văn này./. 
 

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 
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