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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.  
   

Căn cứ Công văn số 384-CV/BTGTU, ngày 29/6/2021 của Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy về Thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19; 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; Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối; Tổ Cộng tác 

viên dư luận xã hội Đảng ủy Khối và các đoàn thể Khối triển khai thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ sau:  

1. Tiếp tục thông tin tuyên truyền và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc 

các chủ trương, ý kiến chỉ đạo của Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban 

Nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của tỉnh, Sở Y tế; đề cao 

trách nhiệm của người đứng đầu, xác định công tác phòng, chống dịch là nhiệm vụ 

đặc biệt quan trọng hàng đầu; tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng để 

cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao động nhận rõ tính chất phức tạp, 

tác hại nghiêm trọng của dịch bệnh; không chủ quan, lơ là, nâng cao ý thức, trách 

nhiệm của từng cá nhân trong phòng, chống dịch. 

2. Trong thông tin, tuyên truyền định hướng trên trang thông tin điện tử, 

website; trang, nhóm công khai trên mạng xã hội của cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, đoàn thể chú ý sử dụng văn bản, tài liệu từ các nguồn chính thống (chỉ đạo 

của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 

quốc gia, tỉnh; Bộ Y tế, Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân 

tỉnh, Sở Y tế Bình Thuận…) để cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao 

động biết, thực hiện; không chia sẻ, phát tán các thông tin chưa được kiểm chứng, 

sai sự thật, ảnh hưởng, tác động tiêu cực đến công tác phòng chống dịch của tỉnh, 

cả nước; kiểm duyệt chặt chẽ và chịu trách nhiệm về nội dung tin, bài, hình ảnh... 

trên trang thông tin điện tử, website; trang, nhóm công khai trên mạng xã hội của 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đoàn thể; cảnh giác, nhận biết phương thức, thủ 
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đoạn phát tán, lan truyền tin giả (fake new, fake clip), tài khoản giả mạo; tăng 

cường công tác đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc của các 

thế lực thù địch, phản động lợi dụng dịch bệnh Covid-19. Đồng thời thường xuyên 

theo dõi, nắm bắt thông tin từ các trang mạng xã hội, tình hình dư luận quan tâm để 

định hướng, tuyên truyền về phòng, chống dịch Covid-19. 

3. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, người lao 

động thường xuyên đăng tải, chia sẻ tạo sự lan tỏa trong cộng đồng những thông tin 

chính thống, tích cực về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên mạng xã hội. 

Các cấp ủy cơ sở, Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối, Tổ Cộng tác viên DLXH 

Đảng ủy Khối, các đoàn thể Khối 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 theo dõi, tổng hợp, báo cáo kết 

quả cho Thường trực, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối theo dõi, chỉ đạo./. 

Nơi nhận: 
- Như trên, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 

 
 
 
 

 
Phạm Thị Tố Loan 
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