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                    Kính gửi:  - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 
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                                                                 - Tổ Cộng tác viên DLXH ĐUK, 
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Căn cứ Công văn số 2717-CV/BTGTU, ngày 03/8/2020 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về nâng cao công tác tuyên truyền về dịch bệnh Covid-19; theo đó, dịch 

bệnh Covid-19 trên thế giới và trong nước trong những ngày qua diễn biến rất 

phức tạp; tại Bình Thuận, tính đến nay không ghi nhận ca nhiễm mới, 38 đội phản 

ứng nhanh luôn duy trì hoạt động, sẵn sàng đáp ứng tình huống khẩn cấp; trang 

thiết bị y tế đủ đáp ứng công tác phòng, chống dịch Covid-19; dự báo thời gian tới, 

tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng. 

Để chủ động nâng cao công tác tuyên truyền 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. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Công văn 

số 2983/UBND-KGVXNV, ngày 07/8/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tiếp tục 

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới (có gửi 

kèm theo) và Công văn số 52-CV/ĐUK, ngày 30/7/2020 của Ban Thường vụ Đảng 

ủy Khối về tuyên truyền và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Thường xuyên thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng để cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhận rõ 

tính chất nguy hiểm, tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh; không chủ quan lơ là, 

nhưng không hoang mang, lo lắng; bình tĩnh, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19; trong đó chú trọng tuyên truyền, phổ biến cho 

cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động nâng cao ý thức tự bảo vệ 

bản thân, gia đình và cộng đồng, luyện tập thể dục, thể thao nâng cao sức khỏe; 

thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc rửa tay bằng dung dịch sát 

khuẩn tay; đeo khẩu trang khi ra ngoài, khi tham gia các phương tiện giao thông và 
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ở nơi công cộng; thông tin khuyến cáo, động viên những người đã đi, đến các vùng 

có dịch, những người đã đến các địa điểm, các chuyến bay đã được Bộ Y tế thông 

báo, chủ động liên hệ với chính quyền địa phương nơi cư trú, cơ quan y tế gần nhất 

hoặc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để cung cấp số điện thoại những người đã 

tiếp xúc gần với mình, để được theo dõi, cách ly y tế ... khuyến khích cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên, người lao động cài đặt ứng dụng Bluezone để được cảnh 

báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19, giúp bảo vệ bản thân và gia đình tại địa chỉ: 

https://www.bluezone.gov.vn... góp phần chung sức, đồng lòng vượt qua mọi khó 

khăn, thách thức nhằm chiến thắng đại dịch Covid-19.  

Công tác tuyên truyền cần kịp thời, phù hợp với diễn biến tình hình, các biện 

pháp phòng chống dịch. Lưu ý năm nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát 

hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch; đồng thời với việc tiếp tục làm tốt công tác 

điều trị và thực hiện triệt để phương châm bốn tại chỗ theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ: (1) Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; (2) Cơ sở vật chất, trang thiết bị, 

thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; (3) Kinh phí tại chỗ; (4) Nhân 

lực tại chỗ. 

2. Tăng cường thông tin khuyến cáo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, 

người lao động để phòng ngừa, hạn chế dịch bệnh theo tài liệu phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 của Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế... Đối với công tác thông tin, 

tuyên truyền định hướng trên cổng, trang thông tin điện tử; trang, nhóm công khai 

trên mạng xã hội cần khai thác tài liệu từ các nguồn chính thống (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 Thông tin điện tử Đảng ủy 

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

ủy Khối Bình Thuận…), đồng thời nâng cao cảnh giác, thường xuyên theo dõi, 

kiểm duyệt chặt chẽ nội dung tin, bài, hình ảnh, bình luận, cảnh giác nhận biết 

phương thức, thủ đoạn phát tán, lan truyền tin giả (fake new, fake clip), tài khoản 

giả mạo; đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế 

lực thù địch, phản động lợi dụng vấn đề này. Kịp thời phát hiện, phối hợp xử lý 

nghiêm các đối tượng thuộc phạm vi cấp ủy, tổ chức đảng quản lý việc đưa thông 

tin không chính xác về dịch bệnh Covid-19. 

3. Nắm chắc tình hình tư tưởng, tâm trạng, dư luận xã hội của cán bộ, đảng 

viên, đoàn viên, hội viên, người lao động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp (các 

trường cao đẳng chú ý đối tượng là sinh viên, học sinh); qua đó dự báo tình hình, 

kịp thời xử lý tốt thông tin, không để xảy ra “điểm nóng”. Tăng cường công tác 

quản lý, sinh hoạt nhắc nhở cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động 
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nêu cao ý thức chấp hành nghiêm quy định phát ngôn, quy định khi tham gia mạng 

xã hội; vận động cán bộ, đảng viên tham gia bình luận trực tiếp hoặc sử dụng nội 

dung thông tin chính thống của các cơ quan, ban, ngành có liên quan để đấu tranh, 

phản bác các thông tin sái trái, bịa đặt, xuyên tạc, kích động để nhân dân hiểu 

không tụ tập đông người, kiên quyết không để các thế lực xấu, thù địch kích động, 

lôi kéo tham gia vào các hoạt động làm ảnh hưởng tới an ninh chính trị, trật tự, an 

toàn xã hội; chú ý giữ gìn an ninh trật tự tại trụ sở làm việc các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp. 

4. Các cơ sở có liên quan tham mưu thực hiện tốt công tác triển khai thực 

hiện các chính sách, các gói an sinh xã hội hỗ trợ đối tượng yếu thế, người dân gặp 

khó khăn do dịch Covid-19 theo Quyết định số 999/QĐ-UBND của Ủy ban nhân 

dân tỉnh. Các cấp ủy cơ sở tại các doanh nghiệp thực hiện tốt trách nhiệm trong áp 

dụng các biện pháp phòng, chống dịch nhằm bảo đảm sức khỏe, an toàn cho người 

lao động. Khuyến khích phát huy những việc làm nhân đạo, nhân văn, thể hiện tinh 

thần đoàn kết dân tộc, truyền thống tương thân, tương ái, “lá lành đùm lá rách”, 

giúp đỡ lẫn nhau trong những thời điểm khó khăn, hoạn nạn đối với các đối tượng 

như người nghèo, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người lao động bị mất 

việc, thất nghiệp… đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh để không ai bị 

bỏ lại phía sau. 

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. Giao Ban 

Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối 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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