
TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG 

VĂN PHÒNG 

* 

                     ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                  Lâm Đồng, ngày 02 tháng 8 năm 2021 

Số 187 - CV/VPTU  
            Gửi Lời kêu gọi của 

   Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
 

 

 
                          Kính gửi: - Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

                - Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể tỉnh, 

                                  - Các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, 

                                 - Các đồng chí Tỉnh ủy viên. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy gửi 

đến các đồng chí Lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, 

đồng chí, chiến sỹ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài về công tác phòng, chống 

đại dịch Covid-19 để quán triệt thực hiện (gửi văn bản kèm theo). 

 Trân trọng! 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy+XH1.  

   
 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Văn Bằng 
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BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƢƠNG 

VĂN PHÒNG 

* 
Số 1429-CV/VPTW 

 ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM ________________________________ 

Hà Nội, ngày 30 tháng 7 năm 2021 

V/v gửi Lời kêu gọi  

của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 
  

 

 
 

Kính gửi:  - Các tỉnh uỷ, thành uỷ,  

- Các ban đảng, ban cán sự đảng,  

đảng đoàn, đảng uỷ trực thuộc Trung ƣơng,  

- Các đảng uỷ đơn vị sự nghiệp Trung ƣơng,  

- Các đồng chí Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ƣơng,  

 

Văn phòng Trung ƣơng Đảng xin gửi các đồng chí Lời kêu gọi của 

Tổng Bí thƣ Nguyễn Phú Trọng gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nƣớc và 

đồng bào ta ở nƣớc ngoài về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 để tổ 

chức chỉ đạo thực hiện (văn bản kèm theo).  

 
Nơi nhận:  

- Nhƣ trên,  

- Lƣu Văn phòng Trung ƣơng Đảng. 

 K/T CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Đăng Bình 
 



Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2021 

 

  

LỜI KÊU GỌI 

CỦA TỔNG BÍ THƯ NGUYỄN PHÚ TRỌNG 

gửi đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài 

về công tác phòng, chống đại dịch Covid-19 

----- 

 

Thưa đồng bào, đồng chí, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở 

nước ngoài,  

Trong thời gian qua, trước những diễn biến phức tạp của tình hình 

dịch bệnh Covid-19, Đảng và Nhà nước ta đã có nhiều chỉ đạo về tăng 

cường công tác phòng, chống dịch, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ 

nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội; ban hành kịp thời nhiều chính 

sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi 

đại dịch Covid-19... Các cấp, các ngành, các địa phương và nhân dân cả 

nước đã chủ động, kịp thời thực hiện các biện pháp mạnh mẽ, quyết liệt 

như giãn cách, cách ly xã hội, "chiến lược vắc-xin", "vắc-xin và biện 

pháp 5K"... để phòng, chống, ngăn chặn dịch bệnh, bước đầu đã thu 

được một số kết quả tích cực. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi nhiệt liệt hoan nghênh, 

biểu dương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của nhân dân trong nước, 

đồng bào ta ở nước ngoài đã phát huy truyền thống yêu nước, tinh thần 

đoàn kết, tương thân, tương ái; cảm ơn cộng đồng quốc tế đã đồng hành, 

ủng hộ, chung tay góp sức cùng Việt Nam trong công tác phòng, chống 

dịch; biểu dương sự vào cuộc kịp thời, tích cực của cả hệ thống chính trị 

đã góp phần kiềm chế, ngăn chặn sự bùng phát của dịch bệnh; phát triển 

kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khoẻ nhân dân. 

Hiện nay, tình hình đại dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức 

tạp, tốc độ lây lan rất nhanh, gây tổn hại lớn về sức khoẻ và tính mạng 
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của người dân, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế - xã hội và mọi mặt 

của đời sống. Với tinh thần "chống dịch như chống giặc", bảo vệ sức khoẻ, 

tính mạng của nhân dân là trên hết, trước hết, thay mặt lãnh đạo Đảng và 

Nhà nước, tôi tha thiết kêu gọi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và đồng 

bào ta ở nước ngoài: Chúng ta đã cố gắng càng cố gắng hơn nữa; đã 

đoàn kết càng đoàn kết hơn nữa; đã quyết tâm càng quyết tâm cao hơn 

nữa; toàn dân tộc muôn người như một, đồng lòng cùng Đảng, Chính 

phủ, các cấp, các ngành tìm mọi cách quyết ngăn chặn, đẩy lùi bằng 

được, không để dịch lan rộng, bùng phát trong cộng đồng. Tôi yêu cầu 

các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, ban chỉ đạo phòng, chống dịch 

Covid-19 từ Trung ương tới cơ sở phải quyết liệt hơn nữa trong lãnh 

đạo, chỉ đạo; tập trung cao nhất công sức, thời gian, ưu tiên mọi nguồn 

lực; chủ động nắm chắc và dự báo, kiểm soát tốt tình hình; tuyệt đối 

không được lơ là, chủ quan, không để bị động, bất ngờ trong ứng phó 

với diễn biến mới của dịch bệnh; linh hoạt, sáng tạo tổ chức thực hiện có 

hiệu quả công việc hệ trọng này.  

Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, cả nước góp sức, toàn Đảng, toàn dân 

đồng lòng, thống nhất ý chí và hành động, cùng với sự giúp đỡ chí tình 

của đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè quốc tế, nhất định chúng ta sẽ 

chiến thắng đại dịch Covid-19 và phải chiến thắng cho bằng được, góp 

phần xứng đáng vào sự nỗ lực chung của toàn nhân loại vì một thế giới 

an toàn, lành mạnh, hoà bình, hữu nghị, hợp tác và thịnh vượng, xứng 

đáng với truyền thống anh hùng vẻ vang của Đất nước ta, Dân tộc ta! 

 

 

 

NGUYỄN PHÚ TRỌNG 

Tổng Bí thư 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam 
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