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Bình Thuận, ngày 13 tháng 3 năm 2020   

                                

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

- Các đoàn thể Khối. 
  

Thực hiện Công văn số 1672-CV/TU, ngày 10/3/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình 

hình mới; Công văn số 1674-CV/TU, ngày 12/3/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về Tăng cường chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 và Công căn 

số 2492-CV/BTGTU, ngày 13/3/2020 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về Tăng cường 

công tác thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình 

mới; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở phối hợp 

với thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp triển khai thực hiện một số 

nhiệm vụ sau: 

1. Khẩn trương quán triệt trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên 

chức, người lao động với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đây là trách 

nhiệm của toàn hệ thống chính trị, không phải của riêng ngành y tế; trong thời 

điểm dịch bệnh diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường, cần hành động quyết liệt 

hơn, với tinh thần thực sự chủ động, đặt yêu cầu bảo đảm sức khỏe nhân dân lên 

trên hết, phát huy tối đa vai trò của từng cơ quan, đơn vị. 

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm tổ 

chức các biện pháp phòng, chống dịch Covid - 19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và 

chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình. Cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức phải gương mẫu thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh, tự giác báo cáo về tình trạng sức khỏe để có biện pháp xử lý nếu 

có biểu hiện nghi nhiễm bệnh, không để ảnh hưởng đến những người xung quanh. 

 Đồng chí Bí thư cấp ủy, chi bộ phải thường xuyên theo dõi, chỉ đạo; kiểm tra 

công tác phòng, chống dịch ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp mình; giảm hội họp 

đông người, chỉ đạo xử lý công việc bằng các hình thức phù hợp, đảm bảo quy định.   

2. Vận động cán bộ, đảng viên đăng, chia sẻ các bài viết, hình ảnh mang tính 

tích cực, các nguồn tin chính thống trong hoạt động phòng chống dịch Covid-19 

của tỉnh (nguồn: Cổng thông tin Bộ Y tế: moh.gov.vn, Cục Y tế dự phòng Bộ Y tế: 

vncdc.gov.vn, Sở Y tế Bình Thuận, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, Trang 
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Fanpage Tuyên giáo Bình Thuận, Quê hương Bình Thuận (facebook), fanpage 

“Đảng ủy Khối Bình Thuận” …) để lan tỏa, thông tin, định hướng tuyên truyền.  

 3. Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức, người lao động, chú ý nhóm đối tượng là sinh viên, học sinh 

các trường đại học, cao đẳng; qua đó dự báo tình hình, xây dựng phương án, để xử 

lý tốt công tác thông tin, tuyên truyền trong trường hợp xảy ra “điểm nóng”; chỉ 

đạo các Tổ, Trang, Nhóm MXH đẩy mạnh công tác tuyên truyền, định hướng, chia 

sẻ những clip, thông tin tích cực, chính thống; đồng thời nâng cao cảnh giác, 

thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin từ các trang MXH của các phần tử cơ 

hội, phản động trên địa bàn, để có những bài viết, bình luận... phản bác các thông 

tin sai sự thật, quan điểm, luận điệu bịa đặt, xuyên tạc, kích động; kiên quyết 

không để các thế lực xấu, thù địch kích động, lôi kéo tham tụ tập đông người làm 

ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; kịp thời làm tốt công tác 

phối hợp, đề xuất xử lý các cá nhân, tổ chức vi phạm. 

4. Các đoàn thể Khối tăng cường công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

hội viên tin tưởng vào các biện pháp phòng, chống dịch bệnh của cơ quan chức 

năng, không hoang mang, lo lắng nhưng tuyệt đối không được chủ quan, lơ là;  

chấp hành tốt việc khai báo y tế theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; trường hợp 

có triệu chứng nghi nhiễm hoặc có tiếp xúc gần với người nghi nhiễm, cần tự giác 

đến cơ sở y tế gần nhất để được hướng dẫn, thực hiện các biện pháp y tế theo quy 

định. Theo dõi nắm chắc tình hình đoàn viên, hội viên trong việc tham gia mạng xã 

hội, tránh tình trạng đăng tin bịa đặt gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống 

dịch Covid - 19. 

 Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy thường xuyên theo dõi, nắm tình 

hình và báo cáo kết quả thực hiện nội dung Công văn này cho Ban Thường vụ 

Đảng ủy, Thường trực Đảng ủy theo dõi, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên,  
- Thường trực Tỉnh ủy, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, 
- Các đồng chí Đảng ủy viên,             
- Lưu VP, TGDV.Loan. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ 
 
 
 
 
 

Lê Thị Hải Duyên 
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