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Kính gửi: - Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các đảng đoàn, Ban cán sự đảng, 

- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tỉnh, 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, 

  

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Thông 

báo số 10-TB/VPTW ngày 24 tháng 8 năm 2021 của Văn phòng Trung ương 

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

chống dịch (gửi kèm), Công điện số 1102/CĐ- TTg ngày 23 tháng 8 năm 2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch Covid-

19 trên toàn quốc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:  

1. Các đồng chí Bí thư cấp ủy, người đứng đầu cơ quan, tổ chức trong hệ 

thống chính trị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về kết quả 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 thuộc phạm vi địa bàn, lĩnh vực phụ trách 

theo phương châm tập trung, thống nhất, xuyên suốt, quyết liệt, hiệu quả. Tuyệt 

đối không lơ là, chủ quan, không để bị động trong ứng phó với diễn biến mới của 

dịch bệnh. 

2. Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí làm tốt 

công tác thông tin tuyên truyền về phòng, chống dịch trong tình hình mới; kịp thời 

ngăn chặn các thông tin xấu độc, sai sự thật, kích động, gây tác động tiêu cực trong 

công tác phòng, chống dịch.   

3. Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã 

hội các cấp tăng cường nắm tình hình cơ sở, làm tốt công tác tuyên truyền, vận 

động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân chấp 

hành nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch; phát huy tinh thần tương thân, 

tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong dịch bệnh. 



4. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn, định kỳ báo cáo 

Thường trực Tỉnh ủy và Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn hoặc khi cần thiết để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo; 

báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt của Trung ương 

theo quy định.  

Yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện), PHÓ BÍ THƯ ’ 

- Các đồng chí Ủy viên BTV Tỉnh ủy, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 
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