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      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 

    Bình Thuận, ngày 17 tháng 3 năm 2020 

Hoãn họp giao ban cấp ủy cơ sở quý I/2020 
 

Kính gửi:  Cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở. 

 
 

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bình 

Thuận về việc hạn chế tổ chức các cuộc họp, hội nghị tập trung đông người để 

đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Ban Thường vụ Đảng ủy 

Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh thông báo hoãn họp giao ban cấp ủy cơ sở 

quý I/2020 (dự kiến tổ chức vào ngày 20, 23/3/2020).  

Để có số liệu báo cáo với Thường trực Tỉnh ủy về công tác xây dựng 

Đảng quý I/2020 trong Đảng bộ Khối; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và 

doanh nghiệp tỉnh đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở báo cáo tóm tắt những 

công việc chính đã làm được trong quý I/2020; cụ thể như sau:  

- Tóm tắt tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I/2020 và phương hướng 

nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020;  

- Tiến độ công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội chi, đảng bộ cơ sở;   

- Phản ảnh tình hình tư tưởng của cán bộ, đảng viên; công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tại chi, đảng bộ;  

- Những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến nghị (nếu có).  

Báo cáo tóm tắt gửi về Đảng ủy Khối qua Chương trình gửi nhận văn bản 

điện tử trước ngày 24/3/2020.  

Rất mong các cấp ủy cơ sở quan tâm, triển khai thực hiện.  
 

 

Nơi nhận:                                                     
- Như trên, 
- Lưu VPĐUK.                                                      

T/L BAN THƯỜNG VỤ 
CHÁNH VĂN PHÒNG   

 
 
 
 

Đinh Quang Vũ   
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