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

Thực hiện Kết luận số 267-KL/TU, ngày 03/8/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về công tác  phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Ban Thường 

vụ Đảng ủy Khối đề nghị:  

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

nghiệp triển khai tuyên truyền, tích cực hưởng ứng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư 

Nguyễn Phú Trọng (có gửi kèm theo), thực hiện nghiêm túc các nội dung chỉ đạo 

của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo quốc 

gia về phòng chống dịch COVID-19 và các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Đảng ủy Khối về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 đến cán bộ, đảng viên, quần chúng. Tiếp 

tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức của cán bộ, đảng 

viên, quần chúng trong việc chấp hành các quy định về phòng, chống dịch 

COVID-19; thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-

TTg của Thủ tướng Chính phủ (tại thị xã La Gi và thành phố Phan Thiết) và Chỉ 

thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (tại các địa phương còn lại trong 

tỉnh), trong đó cán bộ, đảng viên phải nêu gương thực hiện. Nắm chắc, dự báo tốt 

tình hình, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong 

ứng phó với diễn biến mới của dịch bệnh. 

2. Các đoàn thể Khối tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tổ chức tốt các 

hoạt động tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau trong đoàn viên, hội viên; tiếp tục 

thực hiện tốt các hoạt động giúp đỡ nhân dân các khu vực bị phong tỏa, trung tâm 

cách ly, đối tượng chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đối tượng bị 

ảnh hưởng bởi dịch COVID-19… 

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.  
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Giao Ban Tuyên giáo - Dân vận Đảng ủy Khối 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, 
- Thường trực Tỉnh ủy, (b/c) 
- 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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