
                     ĐẢNG ỦY KHỐI 
CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 

BAN TUYÊN GIÁO - DÂN VẬN 
* 

         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

 
       Bình Thuận, ngày 03 tháng 4 năm 2020 

               Số  65  -  CV/TGDVĐUK  
                Cung cấp thông tin nội bộ  
         và tài liệu Chuyên đề về Covid-19  

 
                              

                                                Kính gửi:   - Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở; 

         - Báo cáo viên Đảng ủy Khối. 
 

Thực hiện Công văn số 2516-CV/BTGTU, ngày 27/3/2020 về Cung cấp 

thông tin nội bộ và Công văn số 2521-CV/BTGTU, ngày 01/4/2020 về Tài liệu 

tuyên truyền dịch bệnh Covid -19 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo - 

Dân vận Đảng ủy Khối gửi đến cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc “Tài liệu 

thông tin nội bộ về công tác phòng, chống dịch Covid - 19 của Việt Nam” do 

Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối 

ngoại Trung ương và các cơ quan liên quan từ thực tế, diễn biến tình hình dịch 

Covid - 19 biên soạn và Tài liệu Chuyên đề “Covid - 19: Những tác động, hệ lụy 

và giai pháp ứng phó” do Trung tâm Thông tin Công tác tuyên giáo (Ban Tuyên 

giáo Trung ương) biên soạn (có gửi kèm theo).   

Nhận được tài liệu này, đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ trực thuộc phổ biến, 

quán triệt cho cán bộ, đảng viên và quần chúng bằng các hình thức tuyên truyền 

phù hợp; đồng thời định hướng dư luận, tránh không để bị lôi kéo, kích động ảnh 

hưởng đến an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội./.  
 

Nơi nhận:                                                       
- Như trên;    
- Thường trực Đảng ủy;      
- Lưu VP, TGDV.                                                              

 

 

TRƯỞNG BAN 
 
 
 
 
 

Phạm Thị Tố Loan 
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