ĐẢNG BỘ TỈNH NGHỆ AN
ĐẢNG ỦY KHỐI CÁC CƠ QUAN TỈNH
*
Số 236 -CV/ĐUK

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Nghệ An, ngày 19 tháng 8 năm 2021

V/v thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch Covid -19

Kính gửi: - Các cấp ủy cơ sở;
- Ban Thường vụ các đoàn thể thuộc Khối.

Thực hiện chủ trương của Trung ương, Tỉnh ủy và Ban Chỉ đạo về
phòng chống dịch Covid-19 tỉnh nghệ An, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các
cơ quan tỉnh yêu cầu các cấp ủy cơ sở, ban thường vụ các đoàn thể thuộc
Khối thực hiện tốt các nội dung sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc , hiê ̣u quả các văn bản của
Trung ương , của tỉnh và các địa phương về công tác phòng, chống dich
̣
Covid-19. Các tổ chức Đảng, các đoàn thể trong các cơ quan cấp tỉnh phải
xác định rõ nhiệm vụ phòn g, chống dich
̣ là nhiê ̣m vu ̣ tro ̣ng tâm , cấp bách
trong thời điểm hiện nay.
2. Lãnh đạo, quán triệt cán bộ, đảng viên, đoàn viên hội viên chấp hành
nghiêm túc các quy định; đề cao trách nhiệm nêu gương trong công tác phòng
chống dịch đối với bản thân, gia đình, cộng đồng và cơ quan. Thực hiện đầy
đủ, triệt để các biện pháp theo khuyến cáo, hướng dẫn của cơ quan chuyên
môn. Thường xuyên theo dõi thông tin từ cơ quan có thẩm quyền và cơ quan
truyền thông chính thống; bình tĩnh ứng phó trước mọi tình huống; không
hoang mang, giao động và lan truyền các thông tin chưa được kiểm chứng.
3. Trong thời gian đang thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo
Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn, tạm dừng các hoạt động tập
trung đông người theo chương trình đề ra. Thực hiện ứng dụng công nghệ
thông tin, chuyển sang phương án làm việc trực tuyến, sử dụng các phần
mềm điều hành tác nghiệp để triển khai thực hiện tốt các công việc được
giao.
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Nhận được Công văn này, đề nghị các cấp ủy sơ sở, ban thường vụ các
đoàn thể thuộc khối nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Ban Tuyên giáo
chủ trì phối hợp các ban, Văn phòng Đảng ủy Khối và các đoàn thể Khối đôn
đốc, theo dõi, tổng hợp báo cáo về Thường trực Đảng ủy để chỉ đạo.
Nơi nhận:
- Như trên (tthực hiện),
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo),
- BCĐ Phòng chống Covid-19 của tỉnh (báo cáo),
- Các đ/c UV BCH Đảng bộ Khối (chỉ đạo),
- Cán bộ CQ Đảng ủy Khối (thực hiện),
- Lưu VT.

T/M BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC

Hoàng Văn Nhiên

