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Số 24 - CV/BTG

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Lý Nhân, ngày 29 tháng 4 năm 2021

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng,
chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện

Kính gửi: Các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc Huyện ủy.

Tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện đang diễn biến phức tạp, khó lường trên
tại nhiều tỉnh, thành phố của nước ta, trong đó có tỉnh Hà Nam. Hiện nay trên địa
bàn huyện Lý Nhân đã có 01 trường hợp dương tính với Covid-19 của công dân
Nguyễn Văn Đại thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý.
Trước diễn biến phức tạp và nguy cơ lây nhiễm bệnh dịch Covid-19 trong
cộng đồng và để chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh trên địa bàn huyện,
Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy
thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:
1- Chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về phòng chống Covid-19 theo
quy định của ngành y tế, thực hiện tốt "Thông điệp 5K": Khẩu trang - Khử khuẩnKhoảng cách- Không tụ tập – Khai báo y tế, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.
Thường xuyên nắm chắc tình hình diễn biến dịch bệnh tại địa phương, cơ quan,
đơn vị; lãnh đạo, chỉ đạo, giải quyết kịp thời các hành vi vi phạm, nhất là đưa các
thông tin sai lệch gây hoang mang trong dư luận và nhân dân.
2- Ban Tuyên giáo Đảng ủy các xã, thị trấn tham mưu giúp tiếp tục quán
triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của Trung
ương, của tỉnh, của huyện, đặc biệt là Chỉ thị 03-CT/TU, ngày 01/3/2021 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên
địa bàn.
3- Đội ngũ Cộng tác viên Dư luận xã hội huyện thường xuyên nắm bắt, kịp
thời, đầy đủ, chính xác và phản ánh kịp thời về Ban Tuyên giáo Huyện ủy về tình
hình dịch Covid-19 trên địa bàn.
4- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội từ huyện đến cơ sở
tiếp tục phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên, đoàn viên và các
tầng lớp nhân dân trong việc chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch;
các quy định về cách ly tại cơ sở, cách ly tập trung và cách ly tại nơi cư trú.
5- Đài Truyền thanh huyện và các ngành trong khối tư tưởng – văn hóa và
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khoa giáo tăng cường tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời,
đúng định hướng về tình hình và công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19.
6- Trung tâm y tế huyện tập trung xây dựng kế hoạch ứng phó, chuẩn bị mọi
nguồn lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để phục vụ trong công tác phòng,
chống dịch.
Các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên theo dõi, nắm bắt, báo cáo
tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn về Thường trực Huyện
ủy (qua Ban Tuyên giáo Huyện ủy) định kỳ hàng ngày hoặc đột xuất về địa chỉ thư
điện tử: bantinnongthonmoilnh@gmail.com
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Thường trực Huyện ủy; (để báo cáo)
- Như kính gửi;
- Lưu Ban Tuyên giáo Huyện ủy.

Nguyễn Thị Huế
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