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Số 147-CV/TU 

Về việc cán bộ, đảng viên nêu gương trong 

công tác phòng, chống dịch Covid-19 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ________________________________
 

Sóc Trăng, ngày 23 tháng 6 năm 2021 

 
Kính gởi: 

 

 

- Các ban đảng, ban cán sự đảng, đảng đoàn, 

  đảng uỷ trực thuộc Tỉnh uỷ, 

- Cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, 

- Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, 

- Các huyện uỷ, thị uỷ, thành uỷ, 

Thời gian gần đây, báo chí có đưa tin phản ánh một số trường hợp cán bộ, 

đảng viên, công chức, viên chức ở một số tỉnh, thành phố chưa chấp hành nghiêm 

các biện pháp về phòng, chống dịch bệnh; trong đó, có việc tổ chức họp mặt liên 

hoan trong khi tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, là 

một trong những nguyên nhân tiềm ẩn nguy cơ cao gây bùng phát dịch, gây dư 

luận không tốt trong nhân dân.  

Để chủ động, thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ yêu cầu người đứng đầu các cấp uỷ, chính quyền, Mặt trận 

Tổ quốc, các hội, đoàn thể, cơ quan, đơn vị quán triệt trong cán bộ, đảng viên, công 

chức, viên chức và tổ chức thực hiện kịp thời, nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của tỉnh về phòng, 

chống dịch Covid-19; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng, Nhà nước về 

trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; không tổ chức xem bóng đá đông 

người; không tổ chức họp mặt liên hoan, nhất là vào dịp tổ chức kỳ họp thứ nhất 

Hội đồng nhân dân các cấp, sơ kết tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng 

đầu năm 2021 của cơ quan, đơn vị,...; không đi đến các tỉnh, thành phố đang có 

dịch, trường hợp đặc biệt phải có ý kiến của cấp có thẩm quyền. 

Đề nghị các cấp uỷ tổ chức quán triệt thực hiện Công văn này đến chi bộ, 

đảng viên, đoàn viên, hội viên. 

Văn phòng Tỉnh uỷ chủ trì, phối hợp với các cấp uỷ thường xuyên theo dõi, 

nắm tình hình triển khai thực hiện và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tình hình, 

kết quả thực hiện Công văn này. 
 

Nơi nhận: 
- Như kính gởi, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh uỷ. 

 T/M BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC  
 

 

 

 

 

 

Hồ Thị Cẩm Đào 
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