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Quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết 05-NQ/TU
ngày 05/8/2021 của Tỉnh ủy

KHẨN

Kính gửi: - Các đồng chí Tỉnh ủy viên,
- Các ban xây dựng Đảng,
- Các Đảng đoàn, Ban Cán sự Đảng,
- UBMTTQ Việt Nam tỉnh và các đoàn thể tỉnh,
- Các sở, ban, ngành của tỉnh,
- Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy.
Ngày 05/8/2021, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05NQ/TU, về sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống diễn biến của dịch bệnh Covid -19,
Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị trong toàn hệ thống chính trị
phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, nhanh chóng tập trung quán triệt và tuyên
truyền Nghị quyết với một số nhiệm vụ sau:
1. Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, ban, ngành, MTTQ và các đoàn
thể tỉnh: Quán triệt đến cán bộ, đảng viên nội dung Nghị quyết; tuyên truyền, vận
động cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, cộng đồng doanh nghiệp và các tầng
lớp nhân dân trong tỉnh tiếp tục đoàn kết, tham gia ủng hộ công tác phòng, chống
dịch Covid-19 theo tinh thần nội dung Nghị quyết.
2. Các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy:
- Chỉ đạo cấp ủy đảng trực thuộc tổ chức quán triệt Nghị quyết đến cán bộ,
đảng viên toàn đảng bộ với các hình thức phù hợp. Đưa việc quán triệt, kết quả
triển khai thực hiện Nghị quyết vào tiêu chí đánh giá, xếp loại tổ chức đảng, đảng
viên hàng năm. Chú trọng các chi bộ vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc, vùng biên
giới. Củng cố niềm tin, tinh thần đoàn kết trong nhân dân; vận động các tầng lớp
nhân dân chung sức, đồng lòng, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh.
- Yêu cầu các cấp ủy, chi, đảng bộ cơ sở phải xây dựng kế hoạch thực hiện
Nghị quyết. Nội dung Kế hoạch phải đảm bảo gọn (ngắn gọn), rõ (nhiệm vụ phải cụ
thể, rõ giải pháp), đúng (tinh thần Nghị quyết, quy định liên quan công tác phòng,
chống dịch), sát (xuất phát từ tình hình thực tế, nội lực, sức mạnh toàn dân).
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3. Yêu cầu các đồng chí đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị bám
sát tinh thần Nghị quyết, chịu trách nhiệm về hiệu quả triển khai, tổ chức hành
động, kết quả mang lại… trước cấp trên và chính tại địa phương, đơn vị; thể hiện
quyết tâm, tinh thần đổi mới, chủ động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu
trách nhiệm.
4. Đối với công tác tuyên truyền yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung
những nội dung sau:
- Tập trung tuyên truyền Nghị quyết bằng nhiều hình thức phù hợp, ứng
dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin đến rộng rãi đối tượng và các tầng lớp nhân
dân như: thông qua các hội nghị trực tuyến (dành cho đội ngũ báo cáo viên từ tỉnh
đến cơ sở); hệ thống truyền thanh cố định và lưu động, qua báo chí trong và ngoài
tỉnh, thông qua Bản tin phục vụ nhân dân, 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,... nhằm tạo sự đồng thuận, hưởng ứng, nhất trí cao trong cán bộ, đảng viên và
các tầng lớp nhân dân của tỉnh.
- Nội dung cần trọng tâm, nêu bật ý nghĩa, mục đích, quan điểm, mục tiêu,
phương châm và các nhiệm vụ giải pháp của Nghị quyết, nhấn mạnh các điểm mới,
khác biệt, quan điểm lớn của Nghị quyết về tính sẵn sàng, chủ động đi trước một
bước, cao hơn một mức, toàn diện hơn và xác định lực lượng và vai trò chủ thể của
mọi công dân trong phòng, chống dịch Covid-19.
- Định hướng công tác tuyên truyền về sự quyết tâm, quyết liệt của tỉnh, việc
kiểm soát nhằm hạn chế tối đa việc lây lan dịch bệnh (cả bên ngoài và bên trong), về
kết quả hưởng ứng phong trào thi đua do UBND tỉnh phát động, năng lực chống
dịch ở cấp xã, về giá trị nhân văn, truyền thống tốt đẹp của dân tộc, chia sẻ, hỗ trợ
lẫn nhau; đề cao giá trị tinh thần đoàn kết của cộng đồng, tập thể, cá nhân và các
hành vi ứng xử nhân ái, nghĩa tình. Biểu dương những tấm gương tiêu biểu, tỏa
sáng trong cuộc chiến chống dịch bệnh, đặc biệt ở thôn, ấp, khu phố trong việc
tham gia phòng, chống Covid-19.
5. Sở Thông tin và Truyền thông chủ động tăng cường tuyên truyền với
nhiều hình thức; phối hợp với các cơ quan báo chí ngoài tỉnh và các cơ quan báo
chí hợp tác với tỉnh để tập trung tuyên truyền Nghị quyết và công tác phòng, chống
dịch Covid-19 của tỉnh một cách phù hợp; tăng cường triển khai, hướng dẫn ứng
dụng công nghệ thông tin vào phòng, chống dịch.
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6. Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước đăng, phát toàn văn
Nghị quyết trên các loại hình báo chí, xây dựng chuyên mục, phim tài liệu, phỏng
vấn, biên soạn hỏi đáp về Nghị quyết để tuyên truyền.
7. Thời gian hoàn thành công tác triển khai, tuyên truyền Nghị quyết: từ nay
đến 20/8/2021. Các đơn vị báo cáo kết quả triển khai Nghị quyết về Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy ngay sau khi hoàn thành, để tổng hợp báo cáo Thường trực, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy.
Vì thời gian gấp, đề nghị các đơn vị nhanh chóng triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:

TRƯỞNG BAN

- Như kính gửi,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy,
- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy.
Ban Tuyên giáo
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