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vi rút Corona mới gây ra  

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
 

 Bình Thuận , ngày 07 tháng 02 năm 2020 

                       

Kính gửi:  - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 

          - Đoàn thể trực thuộc Khối. 
 

Thực hiện Công văn số 1647-CV/TU, ngày 31/01/2020 của Tỉnh ủy Bình 

Thuận về Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh đề nghị cấp ủy cơ sở triển khai một số nội dung sau: 

1. Phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp tập 

trung quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 

28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ (có gửi kèm theo) và các văn bản chỉ đạo của 

Bộ Y tế, của tỉnh về việc phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút Corona gây ra. 

2. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền đến từng cán bộ, đảng viên 

và quần chúng để nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của dịch do 

chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra, thông tin kịp thời, chính xác để nâng cao 

nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và quần chúng tự dự phòng là 

chính và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch do cơ quan chức 

năng hướng dẫn. Đồng thời, nắm bắt tình hình tư tưởng, kịp thời định hướng cho 

cán bộ, đàng viên, công chức, viên chức và người lao động đối với thông tin không 

chính xác, gây hoang mang, ảnh hưởng đến tâm lý; qua đó góp phần ổn định tư 

tưởng, an tâm làm việc, giữ vững an ninh, trật tự an toàn trong cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp. 

3. Cấp ủy cơ sở trong các cơ quan, đơn vị có liên quan trực tiếp đến công 

tác phòng, chống dịch phối hợp, tham gia với thủ trưởng cơ quan, đơn vị thực hiện 

sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và cơ quan chức 

năng cấp trên về công tác phòng, chống dịch bệnh. 

4. Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối chỉ đạo các cơ sở đoàn, cơ sở hội 

phổ biến, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên để thực hiện 
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đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch do chủng mới của vi rút Corona gây ra; 

phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mỗi đoàn viên, hội viên trong bảo vệ và nâng 

cao sức khỏe của cá nhân và cộng đồng. 

4. Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối theo dõi nắm tình hình 

triển khai thực hiện Công văn này và báo cáo Thường trực Đảng ủy theo dõi, chỉ 

đạo.  
 

Nơi nhận:                                                                 T/M BAN THƯỜNG VỤ 
- Thường trực Tỉnh ủy,                                                                          PHÓ BÍ THƯ 
- Thường trực Đảng ủy Khối,  
- Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở,                                                
- Các ban Đảng ủy Khối, 
- Đoàn Khối & Hội Cựu chiến binh Khối,  
- Lưu VP, TGDV. Thi                                                                         

 
                                                                                           Lê Thị Hải Duyên 
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