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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Tĩnh, ngày 25 tháng 02 năm 2022 

 

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở thành viên. 

  

Thực hiện Công văn số 11/CĐVC ngày 22/2/2022 của Công đoàn Viên chức 

tỉnh về việc hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 

8/3, 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 và tiếp tục 

thực hiện phong trào chống rác thải nhựa, Công đoàn Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội đề nghị các Công đoàn cơ sở thành viên thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Căn cứ tình hình diễn biến dịch Covid-19 và công tác phòng, chống dịch của 

Ban Chỉ đạo tỉnh; các Văn bản chỉ đạo mới của trung ương, của tỉnh (nếu có) về việc 

cho phép tổ chức chức hoạt động văn hóa, thể thao, đề nghị công đoàn cơ sở thành 

viên báo cáo cấp ủy và phối hợp Thủ trưởng chuyên môn tổ chức các hoạt động:  

(1) Gặp mặt, tọa đàm, hành hương về các địa chỉ đỏ  

(2) Tổ chức vận động đoàn viên Nữ mặc áo dài trong các ngày lễ kỷ niệm và 

“Tuần lễ Áo dài” năm 2022, diễn ra từ ngày 1/3 đến 8/3. 

(3) Lồng ghép tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật Nhà nước liên quan đến lao động nữ và trẻ em; công tác dân số, kế 

hoạch hóa gia đình; giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình… 

(4) Thăm hỏi nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo.  

(5) Giao lưu bóng chuyển hơi giữa các đơn vị trực thuộc sở với Cơ quan Văn 

phòng Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

2. Tiếp tục vận động đoàn viên triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải 

nhựa” bằng các mô hình thiết thực như:  “Không túi nilong, bảo vệ môi trường”, “Nói 

không với túi nilông và sản phẩm nhựa dùng một lần”, “Thùng rác thân thiện”, “Phụ 

nữ chống rác thải nhựa”… Đồng thời giới thiệu mô hình, cách làm có hiệu quả của 

các tổ công đoàn trong triển khai thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa”. 

3. Khẩu hiệu tuyên truyền Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3) 

- Chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910-8/3/2022) và 

1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng! 

- Nữ CNVCLĐ Hà Tĩnh tích cực triển khai các phong trào thi đua chào mừng  

Đại hội Đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII! 

Đề nghị Công đoàn cơ sở thành viên kịp thời triển khai các nội dung nêu trên 

và gửi gửi hình ảnh, tin, bài theo địa chỉ mail: (cdvchatinh@gmail.com) kịp thời và 

báo cáo kết quả thực hiện về Công đoàn Sở trước ngày 20/3/2022 (theo biểu mẫu báo 

cáo kèm theo) để tổng hợp, báo cáo Công đoàn viên chức tỉnh theo quy định./. 

 
Nơi  nhận: 

- Như trên; 

- Công đoàn viên chức tỉnh; 

- Ban Thường vụ Đảng ủy;  

- Bí thư Chi bộ;  

- Thủ trưởng đơn vị trực thuộc; 

-  Lưu CĐ. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 
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