
ĐẢNG BỘ KHỐI CCQ TỈNH 

ĐẢNG ỦY SỞ LĐTB-XH 

* 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

Số:      -CV/ĐUSLĐTBXH Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 

Về việc triển khai Hướng dẫn thực hiện 

Thông báo Kết luận 172-TB/TW của Bộ 

Chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid - 19 

 

 

Kính gửi:  Các chi bộ trực thuộc. 
 

Thực hiện Hướng dẫn số 110-HD/BTGTU, ngày 07/4/2020 của Ban  Tuyên giáo 

Tỉnh ủy hướng dẫn thực hiện Thông báo Kết luận 172-TB/TW của Bộ Chính trị về công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19, Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

đề nghị các chi bộ trực thuộc nghiên cứu thực hiện tốt các nội dung sau:  

1. Tổ chức quán triệt sâu sắc, tuyên truyền sâu rộng Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, 

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước 

ngoài cùng chung sức, đồng lòng vượt qua mọi  khó khăn, thách thức để chiến thắng đại 

dịch Covid – 19 đến toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong đơn vị. 

2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thường trực 

Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND và 

UBND tỉnh, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh, tập trung thực hiện các biện pháp cấp bách 

về phòng, chống dịch Covid – 19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg, ngày 31/3/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ. 

3. Tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên trong đơn vị 

nâng cao ý thức, thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ Y tế và 

của tỉnh, khai báo y tế tự nguyện, thông báo kịp thời với cơ sở y tế về tình hình sức khỏe 

nếu có yếu tố, biểu hiện nghi nhiễm bệnh Covid – 19 và thực hiện cách ly theo đúng quy 

định. 

4. Tuyên truyền, thông tin kịp thời minh bạch tới toàn thể cán bộ, đảng viên, đoàn 

viên, hội viên trong đơn vị về tình hình dịch bệnh, xử lý nghiêm những người đưa thông 

tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch. 

(Đảng ủy Sở sao Hướng dẫn số 110-HD/BTGTU, ngày 07/4/2020 của Ban  Tuyên 

giáo Tỉnh ủy đến các chi bộ) 

Đảng ủy Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các chi bộ trực thuộc 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Đảng ủy Khối CCQ tỉnh; 

- Các đ/c BCH; 

- Lưu: Đảng vụ. 

 

 

T/M BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Tuấn 
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