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

Dịch bệnh viêm đƣờng hô hấp cấp xảy ra tại Trung Quốc từ giữa tháng 

12/2019 do chủng mới của vi rút Cô-rô-na (nCoV) gây ra, tới sáng ngày 

03/02/2020 đã lây lan ra 25 quốc gia và vùng lãnh thổ, làm 17.389 ngƣời nhiễm 

bệnh (trong đó Việt Nam đã có 08 trƣờng hợp nhiễm, 01 ngƣời đã đƣợc chữa khỏi) 

và 362 ngƣời chết (trong đó Trung quốc 361 ngƣời, Philippines 01 ngƣời). Đây là 

dịch bệnh mới, nguy hiểm, có khả năng lây lan nhanh, chƣa có vắc xin và thuốc 

điều trị đặc hiệu, tình hình dịch đang diễn biến phức tạp, có khả năng lan rộng và 

bùng phát rất cao.  

Thực hiện Công văn số 2815-CV/TU ngày 30/01/2020 và Công văn số 2816-

CV/TU ngày 31/01/2020 của Ban Thƣờng vụ Tỉnh ủy Bình Dƣơng về việc phòng, 

chống dịch viêm đƣờng hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Cô-rô-na gây ra, để 

chủ động trong việc phòng, chống dịch, Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Khối yêu cầu cấp 

ủy, tổ chức đảng và các đoàn thể trong Khối quán triệt và tổ chức triển khai thực 

hiện nghiêm túc Công văn số 79-CV/TW, ngày 29/01/2020 của Ban Bí thƣ Trung 

ƣơng Đảng và Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 28/01/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ. 

Đồng thời lƣu ý, thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Ngƣời đứng đầu cấp ủy các cấp trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về 

công tác phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Xác định công tác 

phòng, chống dịch do chủng mới Cô-rô-na gây ra là nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách 

phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, khẩn trƣơng thực hiện quyết liệt các biện pháp do 

Chính phủ, các bộ, ngành Trung ƣơng và của tỉnh đề ra, huy động các nguồn lực 

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

xảy ra và lây lan trên địa bàn tỉnh, bảo đảm phát triển kinh tế, xã hội, trật tự, an 

toàn xã hội, ổn định đời sống nhân dân và tổ chức đại hội đảng các cấp thành công. 

2. Bằng nhiều giải pháp hiệu quả, phù hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền 

đến từng cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, học sinh, sinh viên, ngƣời lao 

động để mọi ngƣời đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của 

dịch, chung sức, đồng lòng cùng các cấp, các ngành phòng, chống dịch; thông tin 

kịp thời, chính xác để nâng cao nhận thức, ý thức và trách nhiệm cho ngƣời dân tự 

phòng là chính, dự phòng cho bản thân, gia đình và cộng đồng; không like, share, 

đăng tải các thông tin không chính xác, gây hoang mang, ảnh hƣởng đến đời sống 

nhân dân. 
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3. Phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trƣờng học xây dựng 

các phƣơng án phòng, chống theo từng cấp độ lây lan dịch, tuân thủ và thực hiện 

triệt để các biện pháp dự phòng, cách ly theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn; 

phải đặc biệt chú ý đến yếu tố lực lƣợng lớn công nhân lao động và học sinh, sinh 

viên ở các địa phƣơng khác đang trở lại làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh sau kỳ 

nghỉ Tết Nguyên đán; đồng thời, có biện pháp kiểm soát, nắm chắc tình hình sức 

khỏe của các chuyên gia, lao động nƣớc ngoài, nhất là ở các quốc gia và vùng lãnh 

thổ đã có dịch đến làm việc, du lịch tại tỉnh. Trong trƣờng hợp cần thiết, tạm dừng 

các hoạt động tập trung đông ngƣời, các lễ hội, các hội nghị để tập trung (ƣu tiên 

cao nhất) phòng, chống dịch. 

4. Ban Chấp hành Đoàn Khối và các Công đoàn cấp trên cơ sở có trách nhiệm 

phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức của đoàn viên, thanh niên, hội viên, 

ngƣời lao động để thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch do chủng 

mới Cô-rô-na gây ra, phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc bảo vệ và nâng cao 

sức khỏe của mình và cộng đồng. 

5. Cấp ủy các cơ quan báo chí, Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan 

chức năng có liên quan tăng cƣờng tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch do 

chủng mới Cô-rô-na gây ra, cung cấp các thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời; chỉ 

đạo xử lý nghiêm các vi phạm về thông tin phòng, chống dịch bệnh; lợi dụng dịch 

bệnh để trục lợi. 

Giao Ban Tổ chức - Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ động nắm tình hình, triển 

khai thực hiện và báo cáo Ban Thƣờng vụ Đảng ủy Khối và cấp ủy cấp trên về kết 

quả thực hiện Công văn này. Tất cả vì sự an toàn, sức khỏe của mọi ngƣời, cùng 

chung tay đoàn kết, bình tĩnh đối phó để chiến thắng dịch bệnh. 

   

Nơi nhận: 
- Nhƣ trên,   

- Lƣu VP, TC-TG, Duân.                                                                        

                                                                                         

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƢ 

 
Nguyễn Thị Xuân Mai 
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