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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.  
  

   

Thực hiện Công văn số 218-CV/TU, ngày 26/8/2021 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về Tiếp tục tăng cường lãnh đạo công tác  phòng, chống dịch Covid-19; 

theo đó, hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến rất phức 

tạp. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn 

tỉnh trong thời gian tới, 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 quán triệt các nội dung Thông báo số 10-TB/VPTW, ngày 

24/8/2021 của Văn phòng Trung ương Đảng về kết luận của lãnh đạo chủ chốt về 

tình hình dịch bệnh và công tác triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống 

bệnh dịch và Công điện số 1102/CĐ-TTg, ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên toàn quốc 

(có bản sao gửi kèm) đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội 

viên và người lao động tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

Đồng chí Bí thư cấp ủy phải trực tiếp chỉ đạo công tác phòng, chống dịch; tuyệt đối 

không được chủ quan, mất cảnh giác. Kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên, 

công chức, viên chức lơ là, thiếu trách nhiệm, vi phạm quy định về phòng, chống 

dịch Covid-19. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc việc giãn cách xã hội theo Chỉ thị 

số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp tăng cường(1) tại thị 

xã La Gi và thành phố Phan Thiết; Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính 

phủ tại các địa phương còn lại trong tỉnh. 

                                                             
(1) Như: Yêu cầu người dân không ra khỏi nhà từ 18 giờ ngày hôm trước đến 06 giờ sáng ngày hôm sau; quản lý chặt 
chẽ các trường hợp người dân ra đường không có lý chính đáng, xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm; hạn chế 
tối đa việc di chuyển từ xã/phường này đến xã phường khác; giảm triệt để số lượng công chức, viên chức, người lao 
động tại các cơ quan Nhà nước, đơn vị, doanh nghiệp đi làm tại công sở. 
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2. Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Khối; Tổ Cộng tác viên dư luận xã hội Đảng ủy 

Khối và các đoàn thể Khối 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. Các đoàn thể Khối tiếp tục phát huy việc tổ chức các hoạt động tương 

thân, tương ái, chăm lo, hỗ trợ cho người dân bị tác động của dịch bệnh; nhất là 

người dân các khu vực bị phong tỏa, khu cách ly, đối tượng gặp khó khăn… 

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

xã hội 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 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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