
   TỈNH UỶ HÀ TĨNH                             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 
                  * 

        Số 2103-CV/TU                              Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 3 năm 2020 
                Về chỉ đạo đại hội Đảng cấp cơ sở 

 

Kính gửi:  Ban Thường vụ các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc 

 

 Trước tình hình dịch bệnh Covid - 19 đang diễn biến phức tạp; đồng thời để 

việc tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở đảm bảo thiết thực, tránh hình thức, Thường 

trực Tỉnh ủy lưu ý các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc một số nội dung sau:  

 - Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo đại hội Đảng của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành. 

 - Không tổ chức chương trình văn nghệ và các đoàn chào mừng đại hội. 

 - Đại biểu cấp trên dự, chỉ đạo đại hội và đại biểu khách mời khác không quá 

10 người.  

- Đối với các đảng bộ, chi bộ cơ sở mà cấp ủy cấp trên trực tiếp chọn tổ chức 

đại hội điểm để rút kinh nghiệm, ngoài các thành phần trên thì hạn chế tối đa mời 

đại diện thường trực cấp ủy cơ sở khác dự. 

- Hoa chúc mừng đại hội: tối đa 03 lẵng hoa; chỉ tặng 01 bó hoa cho ban 

chấp hành khóa mới nhận nhiệm vụ. 

- Kết thúc đại hội không tổ chức liên hoan, gặp mặt. 

- Thực hiện nghiêm túc, triệt để các quy định, hướng dẫn về phòng, chống 

dịch bệnh Covid - 19. 

  Các nội dung khác, tại Hội nghị trực tuyến rút kinh nghiệm đại hội điểm 

ngày 17/3/2020, Thường trực Tỉnh ủy sẽ chỉ đạo cụ thể. 

 Đề nghị các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc nghiêm túc thực hiện. 

 
  

Nơi nhận: 
- Như trên,                             

- Các đồng chí UVBTV Tỉnh ủy, (để báo cáo) 

- Các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy,  

- Báo Hà Tĩnh, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, (đưa tin) 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 

 

 

 

T/L BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

(Đã ký) 
 
 

 

 

 Nguyễn Trọng Thường 
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