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ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Bình Phước, ngày 12 tháng 8 năm 2021

“V/v tổ chức quán triệt, tuyên truyền
Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 05/8/2021 của Tỉnh ủy”

KHẨN
Kính gửi: - Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Đoàn Khối, Hội Cựu chiến binh Khối.
Căn cứ Công văn số 293- CV/BTG , ngày 09/8/2021 của Ban Tuyên giáo
Tỉnh ủy về việc quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 05/8/2021
của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “vềsẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn
biến của dịch bệnh Covid -19”(gọi tắt là Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy).
Ban Thường vụ Đảng ủy Khối yêu cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở, các ban
xây dựng Đảng của Đảng ủy và các đoàn thểchính trị -xã hội tập trung triển khai
thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:
1.Giao đồng chí Bí thư các (đảng bộ, chi bộ cơ sở) khẩn trương tổ chức quán
triệt, triển khaiNghị quyết số 05 của Tỉnh ủy đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công
chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình quản lý bằng các hình thức
phù hợp. Nhất là, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin: thông qua hội nghị
trực tuyến; qua báo chí, các phương tiện thông tin đại chúng, các trang website, cổng
thông tin điện tử, trang mạng xã hội, hệ thống thông tin cơ sở, Zalo, Zavi….chịu
trách nhiệm về hiệu quả triển khai, thể hiện quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động,
sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm;nhằm tạo sự đồng thuận,
hưởng ứng, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
Thời gian hoàn thành công tác triển khai, tuyên truyền Nghị quyết: từ nay đến
hết ngày20/8/2021; báo cáo kết quả triển khai quán triệt học tập Nghị quyết về Đảng
ủy Khối (qua Ban Tuyên giáo Đảng ủy trước ngày 23/8/2021, để tổng hợp báo cáo
Ban Thường vụ Tỉnh ủy). Báo cáo cần nêu rõ: hình thức quán triệt, số lượng người
tiếp cận/tổng số cán bộ, công chức, lao động (đạt %); nhận thức của cán bộ, đảng
viên, quần chúng sau khi được học tập….
2. Xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 05 với nhiệm vụ, giải pháp phải
đảm bảo yêu cầu:gọn (ngắn gọn);rõ (cụ thể làm việc gì,người chịu trách nhiệm và
nguồn lực thực hiện);đúng (tinh thần,chủ trương Nghị quyết, quy định liên quan đến
công tác phòng chống dịch);sát (phải xuất phát từ tình hình thực tế, bằng nội lực,
sức mạnh toàn dân). Thời gian hoàn thành kế hoạch xong trước ngày 30/8/2021.
3.Tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức,
đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và người lao động tiếp tục đoàn kết,
nhiệt tình tham gia, ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid-19đến thắng lợi.
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4. Giao Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối chủ trì phối hợp với các Ban Xây dựng
đảng của Đảng ủy đôn đốc, theo dõi; đưa việc triển khai học tập và thực hiện Nghị
quyết số 05 vào nội dung kiểm tra, giám sát và tiêu chí phân loại tổ chức đảng,
đảng viên trong năm 2021.
Căn cứ Công văn này, đồng chí Bí thư các (đảng bộ, chi bộ cơ sở), các Ban
Xây dựng đảng của Đảng ủy, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện
kịp thời nhằm củng cố niềm tin, tinh thần đoàn kết của toàn thể đảng viên, cán bộ,
công chức, viên chức, người lao động và các tầng lớp nhân dân chung sức đồng
lòng, quyết tâm sớm đẩy lùi dịch bệnh.
(Gửi kèm theo Công văn file Nghị quyết số 05 và tóm tắt nội dung trọng tâm).
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,
- Ban Thường vụ Đảng uỷ,
- Các Ban Xây dựng đảng ĐUK,
- Đoàn Khối,
- Hội CCB Khối,
- Các chi, đảng bộ cơ sở,
- Lưu Văn phòng Đảng ủy.
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