
DANG U KHOI CAC CO QUAN BANG CONG SAN VIT NAM 
vA DOANH NGHBP TINH BAC N]NH 

BAN TUYEN GIAO Bàc Ninh, ngày 25 tháng 5 nàm 2021 

S: f- CV/BTGDUK 
V/v dié'u chinh kê hogch to chic H5i nghj scr kêt 05 
näm thyv hin Chi th/ so 05-CT/TW và thô'i gian tO 
chi'c Cuc thi trc tuyên: "Tim hiêu Nghj quyêt L)gi 
hi dcii biêu toàn quOc lan thi XIII cia Dáng" do 
tInh hlnh d.ich, bnh COVID-19 diên biênphzc tap 

KInh gz'ti: các chi b, dáng b Co si 

Ngày 28/4/2021 Ban Thu?mg vii Dàng üy Khi ban hành K hoach  s 13-
KH/DUK v vic to chüc Cuc thi trirc tuyên: "Tim hiêu Nghj quyê't D61i h(5i XIII 
cia Dáng"; Kê hotch so 14-KH/DUK ye vic to chirc Hi nghj so kt 05 nãm 
thirc hin Chi thj s 05-CT/TW cüa B ChInh trj ye "Day mnh hQc tp và lam 
theo tu' twang, dgo di'c, phong cách H ChI Minh "; Phát dng Cuc thi trirc tuyn: 
"Tim hku Nghj quyêt Di hi5i. dgi biêu toàn quOc lan th' XIII cia Dáng"; 

Tuy nhiên, ngày 06/5/202 1 trên dja bàn tinh xuât hin ca nhim COVID-19 
trong cong dông, den nay tInh hInh djch, bnh COVID-19 din bin phirc tap, h& 
sue cäng thing, de dça tr%rc tiêp den sue khôe eng dông, ânh hr&ng tiêu cue 
di vài phát trin kinh tê - xä hi; 

Thirc hin kiên chi do cüa Thix&ng tric Dãng üy Khi, Ban Tuyên giáo 
DàngüyKhôidénghjcácchib,dàngbcos&: 

1. T.p trung chi dto cong tác tuyên truyn các bin pháp cp bach phông, 
chng djch COVID — 19 theo các van bàn chi dao  cp nht cüa Trung hong, 
cüa tinh và Dâng üy Khôi; tuyên truyên kêt qua cuc bâu cü di biu Quôe hi 
khóa XV và dai biu HDND các cap thim k' 2021-2026; 

2. Diu chinh thii gian to chüc Cuc thi trrc tuyn: "Tim hku Nghj quyêt 
Dgi h5i XIII cia Dáng" t1x 30/5/202 1 và mt sO ni dung, hInh thüc t chirc Hôi 
nghj so kt 05 nàm thixc hin Chi thj so 05-CT/TW cüa B ChInh trj v "Ddy manh 
hQc tp và lam theo tu' tzthng, dgo dc, phong cách HO ChI Minh" trong tháng 
5/2021 theo Kê hoach dã duc ban hành; truóc mat tam  dung to chrc Cuc thi trrc 
tuyn dn khi có thông báo mâi; 

3. Phi hçip vâi lânh dao  co quan, don vj, doanh nghip tang crning trin khai 
cáe bin pháp cap bach phông, chOng djch COVID — 19 theo tinh thn chi dao cüa 
Ban Ththng vi1 Dàng üy KhOi các Co quan và Doanh nghip tinh tai Cong van so 
107-C V/DUK ngày 25/5/2021. 
Noinhân:  
- Thu&ng tr1rc Dâng üy Khoi, (b/c) 
- Các Ban XDD, Van phông, Doàn the Khôi, 
- Nhr kInh gi'ri, 
-LmiBTG. 
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