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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Thuận, ngày 14 tháng 9 năm 2021

Phổ biến, giới thiệu Trang thông tin điện tử
và fanpage Thông tin phòng, chống
dịch bệnh tỉnh Bình Thuận

Kính gửi: Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở
Thực hiện Công văn số 484-CV/BTGTU, ngày 10/9/2021 của Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy về Phối hợp thực hiện thông tin tuyên truyền phòng, chống dịch Covid19; Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở
phổ biến, giới thiệu để cán bộ, đảng viên và quần chúng biết và tích cực truy cập
Trang Thông tin điện tử, địa chỉ: https://covid19.binhthuan.gov.vn và tham gia kết
nối, tương tác (like, chia sẻ) fanpage Thông tin phòng chống dịch bệnh tỉnh Bình
Thuận, địa chỉ: https://www.facebook.com/thongtincovid19binhthuan.
Đây là kênh thông tin, tuyên truyền thuộc Ban chỉ đạo Phòng chống dịch
bệnh Covid-19 tỉnh, nhằm cung cấp thông tin chính thống, kịp thời nhất đến với
người dân; đồng thời hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc của người dân liên quan
đến các vấn đề về dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh; góp phần thực hiện tốt
công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; nhằm tạo sự
thống nhất trong nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên và các
tầng lớp Nhân dân, nhận thức đúng đắn tính chất nguy hiểm và tác hại của đại dịch
Covid-19, diễn biến, tình hình, chủ trương biện pháp xử lý, chế độ chính sách liên
quan…tạo niềm tin, sự đồng thuận trong Nhân dân thực hiện chủ trương, quan
điểm, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Nhà
nước, Chính phủ và của tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở quan tâm triển khai đến cán bộ, đảng
viên và quần chúng; đồng thời tuyền truyền đến người dân dưới nhiều hình thức để
biết và khai thác thông tin kịp thời về tình hình dịch Covid-19 của tỉnh./.
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