
   TỈNH ỦY KHÁNH HÒA                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
  BAN TUYÊN GIÁO  Khánh Hòa, ngày 31 tháng 3 năm 2020 

 * 
      Số 2084-CV/BTGTU 

       Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp  

     trong tình hình dịch bệnh Covid-19 

 

               Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh,  

- Các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh, 

- Sở Thông tin - Truyền thông, 

- Sở Văn hóa - Thể thao,  

- Báo Khánh Hòa,  

- Đài Phát thanh - Truyền hình Khánh Hòa, 

- Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy,  

   đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy.  

                                                           ----- 

Thực hiện Công văn số 3564-CV/TU, ngày 23/3/2020 của Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về tổ chức đại hội đảng bộ các cấp trong tình hình dịch bệnh Covid-19, 
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt 
một số nội dung sau: 

- Tiếp tục chỉ đạo và tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống, ứng 
phó với dịch bệnh Covid-19, nhất là các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, 
của tỉnh: Thông báo số 172-TB/TW, ngày 21/3/2020 Kết luận của Bộ Chính trị 
về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 
27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm 
phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2831/UBND-KGVX, ngày 
27/3/2020 của UBND tỉnh thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về 
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Lời kêu gọi toàn dân phòng, chống đại dịch 
Covid-19 của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng... nhằm nâng cao 
nhận thức cho Nhân dân, chấp hành nghiêm các chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, 
UBND tỉnh, toàn dân hãy chung sức, đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động 
phòng, chống đại dịch Covid-19. 

- Về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp, các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm 
trong tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, đề nghị tăng cường 
tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; Internet, mạng xã hội; 
hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền trực quan, cổ động... 

Đề nghị các đồng chí quan tâm thực hiện. 

Trân trọng! 

Nơi nhận:  K/T TRƯỞNG BAN 
- Như trên,                                                                                PHÓ TRƯỞNG BAN  

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo), 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.                                                 
 
                                                                                                                    Trần Văn Thắng     
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