
BAN THIJ'ING VU 
THTJONG TRIIC 

DANG BQ T!NH THANI-1 HOA BANG CONG SAN V1T NAM 
BANG UY KIlO! CCI QUAN 
VA DOANU NGIIIIP TINT! Thanh Hóa, ngày,4t1háng 3 nthn 2020 

s6 CV/DUK 
V/vphông chng djch bénh Covid - 19 trong 

qua trmnh ã'qi h5i dáng b, chi b5 

KInh gzèi: Các dâng üy, chi b co so' trirc thuc. 

Thchin Cong van s 2952 - CVIBTCTU, ngây 13/3/2020 cüa Ban T chüc 
Tinh üy ye vic phông chông djch beth  Covid - 1? trong qua trinh di hi; dông 
thai, báo dam tiên d to chüc di hi dâng b các cap tiên tài Di hi di biêu toàn 
quôc lan thir XIII cüa Dâng theo tinh than Chi thj so 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 
cüa B ChInh tn, Hiiâng dn so 26-HD/BTCTW, ngày 18/10/2019 cüa Ban To 
chüc Trung i.rang và Kê hoach so 177-KHITU, ngày 15/11/2029 cüa Ban Thumg 
vii Tinh üy. 

Ban Thixäng vii Dãng üy Kh& Co quan và Doanh nghip tinh d nghj các 
Dãng üy, chi b trçrc thuc trong qua trInh chi do chuân bj di hi dãng b, chi b, 
can 1uu mt so ni dung sau: 

1- Vic t chirc di hi dãng b, chi b c.n tip tic chun bj chu dáo, k5' 
lirö'ng và tiên hành theo kê hoach. Tuy nhiên, dê bâo dam phông, chông djch bnh 
Covid - 19 mt cách nghiêm tüc và hiu qua, dai  hi dãng b, chi b không mi dai 
biêu ye dir và chüc müng di hi; chi m?ii các dông chI Thithng trrc, Ban Thi.ring 
viii, di din các ban cüa Bang üy Khôi ye d%r, chi do dai  hi. 

Riêng di hi dim môi dai  biu cüa các dáng b trong cim v dr di hi d 
rcit kinh nghim chung theo kê hoach cüa Ban Thi.thng vi Bang üy Khôi. 

2- Tai  dja dim t chirc dti hi dáng b, clii b, phãi thrc hin nghiêm tüc các 
bin pháp tiêu dec,  khi:r trting, bô trI day dü xà phông, nuic ni:ra tay, niiàc sat khuãn 
dé bão dam an toàn phOng chông djch bnh trong qua trinh to chirc d?i  hi. Bong 
thai, bô trI thiêt bj do than nhiét cho các di biêu tnrâc khi vào d?i  hi. 

Trân trçng d nghj các dng chI quan tam thirc hin./. 

Nai nhân: 
- Nhii kInh gCri; 
- Luu VPDUK. 
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