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                    Kính gửi:  - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, 
                                                                 - Các đoàn thể Khối.  

   
Thực hiện Công văn số 202-CV/TU, ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về Tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19; để góp 

phần chủ động kiểm soát tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối đề nghị:  

1. Các cấp ủy cơ sở tập trung cao nhất cho công tác phòng, chống dịch 

Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác; đồng thời đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 

viên, người lao động hiểu và chấp hành tốt quy định về giãn cách xã hội, có biện 

pháp khắc phục ngay tình trạng giãn cách chưa nghiêm, chưa hiệu quả; khuyến cáo 

hạn chế đi lại, không ra khỏi nhà khi không cần thiết, thực hiện tốt thông điệp 5K 

để góp phần phòng, chống dịch Covid-19. 

2. Cấp ủy cơ sở phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, đơn vị, lãnh đạo doanh 

nghiệp quán triệt, triển khai thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và 

của tỉnh về thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”: Vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo 

vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái 

bình thường mới. Trước hết, triển khai thực hiện nghiêm túc Kết luận số 07-

KL/TW, ngày 11/6/2021 của Bộ Chính trị về một số nhiệm vụ trọng tâm tăng 

cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội; Nghị 

quyết số 78/NQ-CP, ngày 20/7/2021 của Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-

19; Điện ngày 21/7/2021 của Thường trực Ban Bí thư về tiếp tục tăng cường công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 (có gửi kèm theo)… Riêng các doanh nghiệp tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là bảo đảm an toàn cho 

công nhân, người lao động; đồng thời duy trì hoạt động, không để đứt gãy chuỗi 

sản xuất, cung ứng hàng hóa. 

3. Các đoàn thể Khối tổ chức tốt các hoạt động tương thân, tương ái, chăm 

lo, hỗ trợ cho người dân bị tác động của dịch bệnh. 
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Các cấp ủy cơ sở, 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, 
- Văn phòng Tỉnh ủy, 
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,  
- Thường trực Đảng ủy, 
- Lưu VP, TGDV. 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ BÍ THƯ 
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