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KẾ HOẠCH 

Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận 

và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 64/HD-TLĐ ngày 30/9/2022 của Tổng Liên đoàn 

Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội 

XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 – 2028 và Kế hoạch số 203/KH-LĐLĐ 

ngày 14/4/2022 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về tổ chức đại hội công đoàn các 

cấp tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh Ninh Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác tuyên 

truyền với một số nhiệm vụ trọng tâm như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động trong 

tổ chức Công đoàn Việt Nam, cán bộ, đoàn viên, người lao động, tạo sự đồng 

thuận, ủng hộ của lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trong xã hội để tổ 

chức thành công đại hội, làm tiền đề tổ chức thực hiện tốt nghị quyết đại hội công 

đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, Nghị quyết Đại 

hội XIII Công đoàn Việt Nam; khơi dậy niềm tự hào về vai trò, sứ mệnh của giai 

cấp công nhân và niềm tin với tổ chức Công đoàn của cán bộ, đoàn viên, người lao 

động; tập trung trí tuệ của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong tỉnh đóng góp, 

tham gia xây dựng mục tiêu, phướng hướng, nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tổ chức 

Công đoàn vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, 

lớn mạnh. 

- Thông qua tuyên truyền cổ vũ, động viên các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn 

viên, người lao động phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, quyết 

tâm cao vượt qua khó khăn, thử thách thi đua lao động sản xuất, ổn định việc làm, 

nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; khơi dậy ý chí, khát vọng, 

tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; giữ vững bản lĩnh chính trị của giai cấp công nhân, 

củng cố niềm tin về vai trò đại diện, chăm lo của tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

-  Thông qua tuyên truyền nhằm thúc đẩy sự quan tâm của cấp ủy Đảng, 

chính quyền các cấp trong tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp 

thời những kiến nghị, đề xuất của cán bộ, đoàn viên, người lao động và tổ chức 

công đoàn. 
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2. Yêu cầu 

- Bám sát sự chỉ đạo, định hướng của Tổng LĐLĐ Việt Nam theo phương 

châm: “Đổi mới – Dân chủ - Đoàn kết – Phát triển”; kết hợp tuyên truyền đại hội 

công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận và Đại hội XIII Công 

đoàn Việt Nam với tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước, nhất là các chính sách, pháp luật liên quan đến công nhân, viên 

chức, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

- Biểu dương những điển hình tiên tiến có thành tích xuất sắc trong hoạt 

động công đoàn và các phong trào thi đua yêu nước, những quyết tâm, nỗ lực, cách 

làm hay, sáng tạo của các cấp công đoàn để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội 

công đoàn các cấp, Đại hội X Công đoàn tỉnh Ninh Thuận và Đại hội XII Công 

đoàn Việt Nam, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

- Công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, tạo 

không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI Công 

đoàn tỉnh Ninh Thuận và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - đợt sinh hoạt chính 

trị sâu rộng, dân chủ, ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao động và của tổ 

chức Công đoàn.  

- Hoạt động tuyên truyền cần bảo đảm chất lượng, thiết thực, chống lãng 

phí, không phô trương, hình thức; đấu tranh kịp thời, hiệu quả các thông tin sai 

trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.  

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp to lớn của giai 

cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát 

triển đất nước, xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đấu tranh 

chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, tổ 

chức Công đoàn Việt Nam. 

2. Ý nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội công đoàn các 

cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; 

các dự thảo văn kiện và việc thảo luận, góp ý vào các dự thảo văn kiện trình đại hội 

công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận và Đại hội XIII Công 

đoàn Việt Nam. 

3. Kết quả việc triển khai thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp 

nhiệm kỳ 2018 – 2023; kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch của Ban Chấp 

hành, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh nhằm thực hiện các nhiệm vụ Nghị quyết Đại 

hội X Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam; 

những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện 

nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 2023; những tâm tư, nguyện 

vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với đại hội công đoàn các cấp, Đại 
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hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Qua đó 

khẳng định những đóng góp của lực lượng cán bộ, đoàn viên, người lao động trong 

phát triển doanh nghiệp, thành tựu kinh tế, xã hội của đơn vị, địa phương, ngành, 

đất nước.  

4. Gắn các nội dung tuyên truyền với mục tiêu, tinh thần chỉ đạo tại Nghị 

quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị đó là: “Xây dựng Công đoàn 

Việt Nam vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt 

ra, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã 

hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật 

thiết giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ 

chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người 

lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn 

mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền 

vững đất nước”. 

5. Những mô hình hay, cách làm tốt trong tổ chức, triển khai Nghị quyết 02-

NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của 

Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới; Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 

28/01/2008 và Kết luận 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ 

đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; kết quả của quá trình đổi mới 

nội dung, phương thức hoạt động công đoàn và những bài học kinh nghiệm trong 

quá trình vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động. 

6. Các phong trào thi đua, thực hiện các công trình, sản phẩm thiết thực lập 

thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh 

Thuận và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; tuyên dương những tấm gương tiêu 

biểu trong lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoạt động công đoàn. 

7. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và tổ chức các đợt cao điểm 

chăm lo, nâng cao phúc lợi cho người lao động…chào mừng đại hội công đoàn các 

cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

8. Kết quả, thành công của đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn 

tỉnh Ninh Thuận và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

III. NỘI DUNG CỤ THỂ CÁC ĐỢT TUYÊN TRUYỀN 

1. Đợt 1: Công tác tuyên truyền từ tháng 12/2022 đến tháng 7/2023 

- Tuyên truyền về lịch sử vẻ vang của phong trào công nhân và Công đoàn 

Việt Nam trong trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng Đảng, 

chính quyền trong sạch, vững mạnh; mục đích, ý nghĩa đại hội công đoàn các cấp, 

Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; nội 

dung và việc triển khai các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh về tổ chức 

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/NQ-TW&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/NQ-TW&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


4 

 

đại hội công đoàn các cấp. 

- Kết quả triển khai nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2018-

2023; những kết quả nổi bật, những mô hình hay, cách làm tốt trong tổ chức, triển 

khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Ninh 

Thuận, Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. 

- Việc tổ chức và các ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên, người lao động 

vào các văn bản dự thảo trình đại hội công đoàn các cấp, trong đó tập trung phản 

ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến người lao động như: Việc làm, tiền 

lương, điều kiện lao động…; những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh 

nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2018 - 

2023; ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

- Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn các cấp, những kinh nghiệm 

trong chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm. Hoạt động và kết quả đại hội công đoàn các 

cấp, nhất là kết quả bầu cử, nghị quyết của đại hội về mục tiêu, phương hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 

2023-2028. 

- Phát động các phong trào thi đua của cán bộ, đoàn viên, người lao động; tổ 

chức tổng kết, khen thưởng Chương trình “01 triệu sáng kiến”; hoạt động văn hóa, 

văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI Công 

đoàn tỉnh Ninh Thuận và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

2. Đợt 2: Công tác tuyên truyền từ tháng 8/2023 đến tháng 10/2023 

* Trước khi diễn ra Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận 

- Tiếp tục tuyên truyền về lịch sử vẻ vang của phong trào công nhân và 

Công đoàn Việt Nam trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc; các kỳ Đại hội Công đoàn 

Việt Nam; mục đích, ý nghĩa Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, Đại hội XIII 

Công đoàn Việt Nam. 

- Tuyên truyền về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XI Công đoàn tỉnh 

Ninh Thuận; việc đóng góp ý kiến của Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 

của cán bộ, đoàn viên, người lao động của tỉnh vào dự thảo văn kiện; các nội dung 

sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam,… 

- Tuyên truyền kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội X Công đoàn tỉnh Ninh 

Thuận; những kết quả nổi bật của phong trào công nhân, viên chức, lao động 

và kết quả thực hiện các chương trình, kế hoạch đã được Ban Chấp hành, Ban 

Thường vụ LĐLĐ tỉnh khoá X ban hành, như “Chương trình Phát triển đoàn viên, 

thành lập công đoàn cơ sở giai đoạn 2018 – 2022”; thực hiện “Chương trình nâng 

cao hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, 

chính đáng của người lao động, giai đoạn 2018 – 2023”; kết quả thực hiện “Nâng 

cao năng lực đối thoại và thương lượng tập thể, giai đoạn 2019 – 2023”;… 
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- Tuyên truyền về các hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp 

thành công; phản ánh không khí sôi nổi, thi đua, lập thành tích chào mừng Đại hội 

XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận. 

* Trong khi diễn ra Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận 

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, chủ 

đề, phương châm của Đại hội; các văn kiện được trình tại Đại hội, các tham luận, 

kết quả bầu cử... của Đại hội;  

- Không khí dân chủ trong Đại hội; ý kiến của đại biểu dự Đại hội, sự quan 

tâm của cán bộ, đoàn viên, người lao động trong tỉnh đối với các vấn đề được thảo 

luận tại Đại hội. 

- Kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực LĐLĐ tỉnh, 

Ủy ban kiểm tra LĐLĐ tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

* Sau Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận 

- Thông tin nhanh về kết quả Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận; Nghị 

quyết của Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận. 

- Tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết của Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh 

Thuận, trọng tâm là tuyên truyền về mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ trong 

nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

- Tuyên truyền các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; 

việc đóng góp ý kiến của đại hội công đoàn các cấp, của cán bộ, đoàn viên, người 

lao động vào các dự thảo văn kiện, trong đó tập trung: báo cáo chính trị; báo cáo 

thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công 

đoàn Việt Nam. 

3. Đợt 3: Công tác tuyên truyền trước, trong và sau khi diễn ra Đại hội 

XIII Công đoàn Việt Nam. 

* Trước khi diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 

- Tiếp tục tuyên truyền lịch sử vẻ vang và những đóng góp của giai cấp công 

nhân và Công đoàn Việt Nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; các kỳ 

Đại hội Công đoàn Việt Nam. 

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; quy 

chế bầu cử; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt 

Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023-2028. 

- Tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động gửi tới Đại 

hội XIII Công đoàn Việt Nam.  

- Tuyên truyền về các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII Công đoàn Việt 

Nam; việc đóng góp ý kiến của Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, của cán 

bộ, đoàn viên, người lao động vào dự thảo văn kiện; trong đó, tập trung: báo cáo 
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chính trị, báo cáo thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; các nội dung sửa đổi, bổ 

sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam;… 

- Những kết quả nổi bật của phong trào công nhân, viên chức, lao động cả 

nước và kết quả thực hiên các chương trình, đề án đã được Ban Chấp hành, Đoàn 

Chủ tịch Tổng Liên đoàn ban hành. 

* Trong khi diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 

- Ý nghĩa, tầm quan trọng, chủ đề, phương châm của Đại hội Công đoàn 

Việt Nam lần thứ XIII; các văn kiện được trình tại Đại hội; các tham luận, quyết 

định của Đại hội. 

- Kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

- Không khí dân chủ trong Đại hội, ý kiến của đại biểu dự Đại hội, sự quan 

tâm của đoàn viên, công nhân, viên chức lao động cả nước đối với các vấn đề được 

thảo luận tại Đại hội. 

* Sau Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 

- Tuyên truyền, thông tin nhanh kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; 

Nghị quyết của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; phương hướng hoạt động công 

đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

- Tổ chức tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội 

XIII Công đoàn việt Nam. 

- Tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI 

Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

- Tổ chức sơ kết thi đua, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI Công 

đoàn tỉnh Ninh Thuận và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

- Phát động phong trào thi đua yêu nước và hành động cách mạng trong cán 

bộ, đoàn viên, người lao động thực hiện Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Đại 

hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

Trong quá trình thực hiện các nội dung tuyên truyền diễn ra đại hội công 

đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận và Đại hội XIII Công đoàn 

Việt Nam; các cấp Công đoàn luôn coi trọng việc tuyên truyền, đấu tranh, phản bác 

các quan điểm, thông tin sai trái, thù địch lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện đại 

hội để xuyên tạc về vị trí, vai trò, truyền thống của giai cấp công nhân và tổ chức 

Công đoàn Việt Nam. 

IV. CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tăng cường tuyên truyền điển hình, nhân tố mới, người tốt, việc tốt trong 

các cấp công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội với hình 

thức đa dạng, phong phú, phù hợp điều kiện thực tế của từng cơ quan, đơn vị, 
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doanh nghiệp; vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tuyên truyền, 

đăng tải, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội trên trang Facebook cá nhân. 

2. Tuyên truyền về các dự thảo văn kiện Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh 

Thuận, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn 

kiện đại hội; thông tin kết quả đại hội công đoàn các cấp trên trang Website của 

LĐLĐ tỉnh, Trang Facebook của các cấp công đoàn. 

3. Phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh tăng 

cường thông tin, tuyên truyền về đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn 

tỉnh Ninh Thuận, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

4. Tổ chức Hội nghị tuyên truyền, quán triệt nghị quyết; phương hướng, 

nhiệm vụ hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2023 – 2028. 

5. Tuyên truyền khẩu hiệu đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn 

tỉnh Ninh Thuận và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trên cờ phướn, băng rôn 

trước trụ sở làm việc của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

6. Tuyên truyền các hoạt động chăm lo cho cán bộ, đoàn viên, người lao 

động, gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI Công 

đoàn tỉnh Ninh Thuận. 

7. Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của đất nước vào thời điểm trước, trong và sau đại hội.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh 

a. Giao Ban công tác cơ sở: 

- Phối hợp với Báo Ninh Thuận, Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh xây dựng 

các phóng sự, tin, bài về đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh 

Ninh Thuận, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

- Tổ chức tuyên truyền về Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn 

tỉnh Ninh Thuận và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trên trang Website, trang 

Facebook của LĐLĐ tỉnh. 

- Tham mưu cho Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh phối hợp với Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy để hướng dẫn công tác tuyên truyền, định hướng dư luận trước, trong và 

sau đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, Đại hội 

XIII Công đoàn Việt Nam. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức tuyên dương các điển hình tiên tiến có thành 

tích xuất sắc trong phong trào thi đua, công trình chào mừng Đại hội XI Công đoàn 

tỉnh Ninh Thuận và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

- Theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn triển khai tuyên truyền các nội dung 

của Kế hoạch. 
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b. Văn phòng LĐLĐ tỉnh chuẩn bị kinh phí, cơ sở vật chất để phục vụ 

công tác tuyên truyền Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, Đại hội XIII Công 

đoàn Việt Nam. 

2. Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, Công 

đoàn Các khu Công nghiệp tỉnh: 

- Căn cứ Kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

để tuyên truyên đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận 

và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam phù hợp điều kiện của từng đơn vị (gởi kèm 

Phụ lục về Trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan đại hội công đoàn các cấp). 

- Chỉ đạo công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại 

hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XI Công đoàn tỉnh Ninh Thuận và Đại hội 

XIII Công đoàn Việt Nam phù hợp với tình hình thực tế của từng cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp. 

- Tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia viết tin 

bài về các hoạt động công đoàn, không khí chào mừng đại hội công đoàn các cấp 

tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; đồng thời chia sẻ thông tin, hình ảnh về các hoạt 

động chào mừng đại hội công đoàn các cấp. 

- Chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, tâm trạng của cán bộ, đoàn viên, 

người lao động trước, trong, sau khi diễn ra Đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XI 

Công đoàn tỉnh Ninh Thuận, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

- Kết thúc mỗi đợt tuyên truyền báo cáo kết quả thực hiện về LĐLĐ tỉnh 

theo dõi, tổng hợp./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

- Ủy viên BTV LĐLĐ tỉnh; 

- LĐLĐ các huyện, thành phố; 

- CĐ ngành, CĐ Các khu Công nghiệp tỉnh; 

- Website LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban CTCS. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

 

Nguyễn Thị Quý 
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