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             Số 01- CV/BTGĐUK 
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tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh  
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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

 
Cần Thơ, ngày 31 tháng 7 năm 2020 

 

Kính gửi: Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc 

----- 
 

Thực hiện Công văn số 2218-CV/BTGTU ngày 30/7/2020 của Ban 

Tuyên giáo Thành ủy Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền phòng, 

chống dịch bệnh. Dự báo trong thời gian tới dịch bệnh sẽ có nhiều diễn biến 

khó lường.  

Để kịp thời tham mưu Thường trực Đảng uỷ Khối nắm chặt tình hình 

dịch bệnh và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn thành 

phố trong tình hình mới, Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các tổ 

chức cơ sở đảng trực thuộc tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, 

phòng chống dịch bệnh Covid – 19 trong tình hình mới tại các cơ quan, đơn 

vị với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể trực thuộc Đảng uỷ 

Khối lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác giáo dục tư tưởng, tuyên truyền trong 

đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên chung 

sức, đồng lòng, chủ động trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong 

tình hình mới theo các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước. Tiếp tục xác 

định công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình hiện nay là 

nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, cấp bách cần phải tập trung lãnh đạo, 

chỉ đạo của cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Đảng uỷ Khối. Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền theo tinh thần Công văn số 10-CV/ĐUK ngày 

29/7/2020 của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối Tiếp tục các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; nâng cao tính chủ động, 

gương mẫu, đi đầu của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong việc 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và vận động người thân cùng thực 

hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Quyết tâm kiểm soát, không để dịch 

bệnh bùng phát, lây nhiễm trong cộng đồng, bảo đảm ổn định cuộc sống, quá 

trình công tác, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại cơ quan, 

đơn vị và cộng đồng dân cư trên địa bàn thành phố. 

2. Cấp ủy các tổ chức cơ sở đảng và các đoàn thể trực thuộc Đảng ủy 

Khối tích cực, chủ động triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình tư 
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tưởng, tâm trạng, dư luận trong cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

người lao động trong cơ quan, đơn vị, lực lượng sinh viên, học sinh trong các 

trường cao đẳng, đại học; chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, cộng tác viên dư luận 

xã hội triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền về tình hình dịch bệnh, 

những biện pháp phòng, tránh, hạn chế dịch bệnh lây nhiễm theo những nội 

dung được Bộ Y tế và Sở Y tế thành phố Cần Thơ khuyến cáo; chia sẻ thông 

tin chính xác, kịp thời trên các trang tin điện tử, các nhóm zalo, facebook của 

các tổ chức, cá nhân… Hợp tác chặt chẽ với chính quyền địa phương để kịp 

thời phản ánh và đề nghị xử lý các tổ chức, cá nhân có những biểu hiện chủ 

quan, thờ ơ, thiếu trách nhiệm đối với sức khoẻ, tính mang; những hành vi 

trốn cách ly, không khai báo, che dấu thông tin hoặc tung tin không chính xác 

gây tâm lý hoang mang trong cộng đồng về công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19.  

3. Cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng phối hợp với lãnh đạo các cơ quan, đơn 

vị kịp thời cung cấp các thông tin hướng dẫn, định hướng các thông tin sai 

trái về tình hình dịch bệnh Covid-19 có liên quan đến ngành, lĩnh vực phụ 

trách để ổn định tình hình, trấn an dư luận; tăng cường thông tin các nội dung 

khuyến cáo về cách phòng, chống dịch bệnh, đăng tải những nội dung chính 

thống, tích cực, tạo sự ổn định, tin tưởng trong Nhân dân. Ban Chỉ đạo 35 

Đảng ủy Khối và các đồng chí thành viên Biệt đội 35 Đảng uỷ Khối theo dõi 

chặt chẽ các thông tin trên mạng xã hội, nhất là những thông tin của các thế 

lực xấu, phản động đưa tin sai trái về công tác phòng, chống dịch bệnh của 

Đảng, Nhà nước ta; đấu tranh, phản bác có hiệu quả các thông tin sai trái này. 

Đồng thời, phát hiện và phối hợp xử lý nghiêm đối với những hành vi đưa tin 

giả, tin xấu, tin sai trái… gây bất ổn trong xã hội. 

4. Để kịp thời tổng hợp và báo cáo Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối và 

Ban Tuyên giáo Thành uỷ, đề nghị cấp uỷ các tổ chức cơ sở đảng, Đoàn 

Khối, Hội Cựu chiến binh Khối gửi báo cáo định kỳ 02 lần/tháng trước 

ngày 14 và ngày 29 hàng tháng (đính kèm đề cương báo cáo) và báo cáo đột 

xuất theo yêu cầu. Báo cáo gửi về Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối qua địa chỉ 

email: bantuyengiaodcd@cantho.gov.vn để tổng hợp báo cáo lãnh đạo theo 

quy định. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Đảng ủy Khối (để báo cáo), 

- Ban Tuyên giáo Thành uỷ (để báo cáo), 

- Như kính gửi, 

- Văn phòng, các ban của Đảng ủy Khối, 

- Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối, 

- Lưu Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối. 

 TRƯỞNG BAN 
 

 

(đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Văn Sẵn 

mailto:bantuyengiaodcd@cantho.gov.vn
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ĐỀ CƯƠNG BÁO CÁO 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

----- 

 

I- CÔNG TÁC TRIỂN KHAI, QUÁN TRIỆT VIỆC PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 

II- KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH 

BỆNH COVID 19 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, đoàn thể tại cơ quan, đơn 

vị trong triển khai Thông báo Kết luận số 172-TB/TW ngày 21/3/2020 của 

Bộ Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, các văn bản chỉ 

đạo của Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, của 

thành phố Cần Thơ và của Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối. 

2. Công tác phối hợp giám sát, tổ chức rà soát, cách ly đối với các 

trường hợp nghi nhiễm hoặc tiếp xúc gần; phát hiện, xử lý hoạt động lợi dụng 

tình hình dịch bệnh để hoạt động gây mất an ninh, trật tự trên địa bàn thành 

phố. 

3. Công tác truyền thông trong thực hiện phòng chống dịch Covid-19. 

4. Công tác quản lý người qua lại Campuchia, lao động nước ngoài.  

5. Công tác phối hợp phòng, chống dịch của cơ quan, đơn vị. 

III- TÌNH HÌNH TƯ TƯỞNG, NHẬN THỨC CỦA CÁN BỘ, 

ĐẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH BỆNH 

IV- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG CÔNG TÁC PHÒNG, 

CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19 THỜI GIAN TỚI 

 
Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Đảng uỷ Khối (để báo cáo), 

-  

- 

- Lưu… 

 T/M CHI BỘ (ĐẢNG UỶ) 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 


