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Số 186-KH/ĐU 

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  
 

Giang Biên, ngày 05 tháng 4 năm 2020 

KẾ HOẠCH 
Thực hiện tuyên truyền Thông báo Kết luận số 172 -TB/TW 

của Bộ chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 

------ 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 91- HD/BTGTW ngày 03/4/2020 của Ban Tuyên giáo 

Quận ủy về hướng dẫn thực hiện Thông báo Kết luận số 172 - TB/TW của Bộ Chính 

trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. Đảng ủy ban hành Kế hoạch 

công tác tuyên truyền trên địa bàn phường như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Cấp ủy đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể thực hiện có hiệu quả công tác 

phòng, chống dịch Covid - 19 với tinh thần trách nhiệm cao nhất, kiên quyết không 

để dịch bệnh bùng phát, đồng thời phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, hỗ 

trợ doanh nghiệp duy trì sản xuất, kinh doanh, chăm lo cho người dân, chủ động 

chuẩn bị các phương án phục hồi kinh tế, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.  

2. Yêu cầu 

- Công tác triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 172- TB/TW của Bộ 

Chính trị cần hết sức khẩn trương nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả, đồng bộ và nhất 

quán, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị từ phường tới tổ dân 

phố, coi đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong thời điểm hiện nay.  

- Trong quá trình triển khai thực hiện cần bám sát các văn bản chỉ đạo của Đảng, 

chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia; Ban chỉ đạo của Thành phố và Quận về phòng, chống 

dịch, đồng thời, bám sát đặc điểm, tình hình của địa phương để cụ thể hóa các yêu cầu, 

nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn. 

II. NỘI DUNG HƯỚNG DẪN 

Để đạt được mục tiêu, yêu cầu nêu trên, chính quyền, các ngành, đoàn thể , 

các chi bộ trực thuộc Đảng bộ phường cần tập trung thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung được 

nêu tại thông báo Kết luận số 172 - TB/TW của Bộ Chính trị: 

- Chính quyền, các ngành, đoàn thể, các chi bộ tiếp tục thực hiện nghiêm túc 

các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư, Thường trực Ban Bí thư và Thủ tướng chính 

phủ, sự chỉ đạo, điều hành thống nhất của Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống 

dịch bệnh Covid - 19. 
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- Tập trung phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc: Ngăn chặn, hạn chế tối 

đa nguồn lây nhiễm, nhất là từ nước ngoài, phát hiện sớm các trường hợp nhiễm 

bệnh, phối hợp điều tra dịch tễ, phân loại, sàng lọc, cách ly chặt chẽ; khoanh vùng, 

dập dịch, điều trị kịp thời, hiệu quả. 

- Tuyên truyền, vận động người dân, nâng cao ý thức tự bảo vệ mình, bảo vệ 

cộng đồng, thực hiện theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của Bộ y tế  và chính 

quyền địa phương, 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. Cấp ủy, chính quyền phường phải phát huy vai 

trò nòng cốt của lực lượng công an, quân sự, y tế, phối hợp chặt chẽ, tăng cường 

nắm chắc tình hình, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

- Hoàn thiện các phương án, kịch bản chống dịch bệnh ở các quy mô khác 

nhau, bảo đảm đầy đủ các điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực 

để phòng, chống dịch trong tình huống dịch bùng phát mạnh. Tập trung tháo gỡ 

những khó khăn, vướng mắc trong việc mua sắm trang thiết bị, vật tư phòng, 

chống dịch. 

- Tuyên truyền, thông tin kịp thời, minh bạch tới người dân về tình hình dịch 

bệnh, xử lý nghiêm những người đưa thông tin sai sự thật, ảnh hưởng tới công tác 

phòng, chống dịch bệnh. 

- Động viên nhân dân, các doanh nghiệp phát huy tinh thần yêu nước, lòng 

nhân ái, trách nhiệm xã hội, cùng tham gia phòng, chống dịch, ủng hộ các lực 

lượng chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Kịp thời chia sẻ, hỗ trợ những người có 

hoàn cảnh khó khăn, những người lao động phải tạm ngừng việc, những người 

trong vùng dịch. 

- Tiếp tục chỉ đạo việc xây dựng các kịch bản phát triển kinh tế xã hội phù 

hợp với tình hình dịch bệnh; có kế hoạch tháo gỡ khó khăn, đẩy mạnh sản xuất, 

kinh doanh, đặc biệt là các ngành bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh,  đảm bảo an sinh xã 

hội, chăm lo đời sống của nhân dân, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội.  

- Thực hiện tốt Chỉ thị số 35 -CT/TW ngày 30/5/2019 Bộ Chính trị và các nội 

dung chỉ đạo trong Điện của Thường trực Ban Bí thư ngày 14/3/2020 về tổ chức 

đại hội Đảng cấp cơ sở. 

2. Chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Thông báo Kết luận số 172 - 

TB/TW của Bộ Chính trị phù hợp với tình hình thực tế, gắn với thực hiện nhiệm vụ 

chính trị của địa phương, chi bộ, đơn vị mình. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Cán bộ Tuyên giáo Đảng ủy 

Tham mưu hướng dẫn các đơn vị triển khai quyết liệt, kịp thời tuyên truyền; 

hướng dẫn tuyên truyền các hoạt động tuyên truyền trên Cổng TTĐT phường, Đài 

truyền thanh phường thực hiện tốt thông báo Kết luận số 172 -TB/TW của Bộ 
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chính trị về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19…; cung cấp thông tin, tài 

liệu; nắm bắt kịp thời tình hình tư tưởng cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa 

bàn phường, chủ động đấu tranh, phản bác các thông tin sai sự thật, tin giả gây 

hoang mang dư luận liên quan đến công tác phòng, chống dịch. 

2. Đề nghị Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội phường 

Bám sát các chỉ đạo định hướng theo thống báo Kết luận số 172 -TB/TW Của 

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

của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo điều hành thống nhất của Ban chỉ 

đạo quốc gia về phòng chống dịch bệnh Covid - 19, các văn bản chỉ đạo của Thành 

phố và của quận, phường đẩy mạnh tuyên truyền đến cán bộ, hội viên, đoàn viên 

để thực hiện tốt nhiệm vụ này. 

3. Đề nghị UBND phường 

Căn cứ  các chỉ đạo định hướng theo thống báo Kết luận số 172 -TB/TW của 

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

của Ban bí thư, Thủ tướng Chính phủ, sử chỉ đạo điều hành thống nhất của Ban chỉ 

đạo quốc gia về phòng chống, dịch bệnh Covid - 19, các văn bản chỉ đạo của 

Thành phố và của Quận ủy để tổ chức thực hiện. Chỉ đạo trạm Y tế phường và các 

đơn vị liên quan thường xuyên cung cấp thông tin gửi Đảng ủy phường về tình 

hình dịch, bệnh trên địa bàn phường để kịp thời chỉ đạo định hướng cơ sở, thông 

tin tuyên truyền trên cổng thông tin điện tử phường. Chỉ đạo Bộ phận Văn hoá & 

Thông tin, Đài truyền thanh phường tổ chức thực hiện thông tin tuyên truyền đặc 

biệt tuyên truyền bằng nhiều hình thức như: cổ động trực quan, bằng băng zôn, 

khẩu hiệu…. 

4. Các chi bộ trực thuộc 

Căn cứ hướng dẫn thực hiện tuyên truyền tới đảng viên và nhân thực hiện có 

hiệu quả nội dung thực hiện Thông báo Kết luận số 172 -TB/TW của Bộ chính trị 

về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19. 

Nơi nhận:                  
- Ban TGQU,                                 

- TTĐU phường,     

- UBND phường,         

- UBMTTQ, các đoàn thể chính trị phường,   
- Các chi bộ; 

 - Lưu.   

 
 

 


