
  

ĐẢNG BỘ TỈNH BÌNH THUẬN 
ĐẢNG ỦY KHỐI  

CƠ QUAN VÀ DOANH NGHIỆP TỈNH 
* 

Số 751 - CV/ĐUK 
Tăng cường phòng, chống dịch Covid-19  

gắn với tổ chức Đại hội cơ sở Đảng,  
nhiệm kỳ 2020 - 2025 

  ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
 
 

Bình Thuận, ngày 28 tháng 4 năm 2020 
 

                     

KHẨN 

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

 
 

Thực hiện Công văn số 1726-CV/TU, ngày 27/4/2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về tăng cường lãnh đạo, phòng, chống dịch Covid-19 gắn với thực hiện 

nhiệm vụ chính trị năm 2020 và Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020 – 2025; 

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh yêu cầu cấp ủy các 

chi, đảng bộ cơ sở trong quá trình tổ chức Đại hội cần tập trung:  

- Bố trí Hội trường tổ chức đại hội phù hợp, giữ khoảng cách giữa các đại 

biểu bảo đảm 01m; quy định và hướng dẫn việc ăn uống bảo đảm an toàn; thực 

hiện sát khuẩn các phương tiện, dụng cụ phục vụ đại hội. Tuyệt đối không được 

tổ chức liên hoan, tiệc mừng sau đại hội.  

- Các đại biểu dự đại hội phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo y tế, rửa 

tay, sát khuẩn và đeo khẩu trang trước khi vào hội trường nơi tổ chức đại hội.  

- Những đại biểu đã đi qua vùng dịch, có tiếp xúc với người nghi nhiễm 

phải khai báo y tế và phải được giám sát y tế trong vòng 14 ngày trước ngày 

khai mạc đại hội.  

- Hạn chế tối đa khách mời; tiết giảm chương trình văn nghệ chào mừng 

đại hội.  

Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đề nghị cấp ủy các chi, đảng bộ nghiêm túc 

thực hiện.    

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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