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KHẨN 
 

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

Thực hiện Thông báo kết luận số 290-TB/TU, ngày 27/3/2020 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống 

dịch Covid-19; Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh yêu 

cầu cấp ủy các chi, đảng bộ cơ sở khẩn trương triển khai thực hiện một số nội dung 

sau: 

1. Tạm hoãn việc tổ chức đại hội các chi, đảng bộ trực thuộc Đảng ủy Khối 

cho đến khi có chỉ đạo mới để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 một cách hiệu quả nhất. Trong quá trình tạm hoãn, 

các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo các nội dung đại hội cấp 

mình theo tinh thần Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị, Kế 

hoạch số 161-KH/TU, ngày 11/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch số 

26-KH/ĐUK, ngày 26/9/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối về tổ chức Đại 

hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh 

nhiệm kỳ (2020 - 2025) và Hướng dẫn số 05-HD/ĐUK, ngày 04/12/2019 của Ban 

Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác tổ chức Đại 

hội Đảng ở cơ sở.  

2. Trong thời gian thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg, ngày 27/3/2020 về quyết 

liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 của Thủ tướng Chính phủ 

nếu trùng vào thời điểm các chi, đảng bộ tổ chức sinh hoạt định kỳ hàng tháng và 

có số đảng viên từ 20 người trở lên thì được tổ chức họp trực tuyến hoặc qua mạng 

nhưng phải gửi trước tài liệu (báo cáo, nghị quyết…) để đảng viên nghiên cứu góp 



 

ý, phản hồi, kết luận của cấp ủy phải được thông qua chi bộ (theo Hướng dẫn số 

01-HD/ĐUK, ngày 10/5/2019 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối).  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối sẽ có văn bản về thời gian tổ chức đại hội và 

trở lại sinh hoạt chi bộ bình thường khi có chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.    

Nơi nhận: 
- Thường trực Tỉnh uỷ (b/c),  
- Đ/c Dương Văn An - Phó Bí thư Tỉnh ủy (b/c), 
- Cấp ủy Các chi, đảng bộ cơ sở, 
- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ Khối, 
- VP, các ban, đoàn thể ĐUK, 
- Lưu VPĐUK. 

      T/M BAN THƯỜNG VỤ 
                   BÍ THƯ 

 
 
 
 

                Lê Đức Hùng  
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