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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NGHỆ AN              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      

            Số:            /HD-LĐLĐ                                         Nghệ An, ngày        tháng  9  năm 2022 

 

 

HƯỚNG DẪN 

các hoạt động Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

(20/10/1930-20/10/2022), 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-20/10/2022) 

 trong nữ CCVCLĐ  

 

 Năm 2022 là năm kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt 

Nam (20/10/1930-20/10/2022), 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10/2010-

20/10/2022), căn cứ Hướng dẫn số 01/HD - LĐLĐ, ngày 26/01/2022 của Liên đoàn Lao 

động tỉnh về triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác nữ công năm 2022; Liên đoàn Lao 

động tỉnh hướng dẫn các cấp công đoàn thực hiện một số nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Thông qua các hoạt động kỷ niệm nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống 

lịch sử, văn hóa và cách mạng của quê hương, đất nước; bồi dưỡng nâng cao nhận 

thức cho nữ đoàn viên, CCVCLĐ về truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng 

cánh mạng, truyền thống vẻ vang của Phụ nữ Việt Nam. Động viên nữ đoàn viên, 

CCVCLĐ tiếp tục học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; 

khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, trí tuệ  thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết 

kiệm, khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế -

xã hội của tỉnh. 

- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công công đoàn các cấp trong việc 

tập hợp, tổ chức các hoạt động cho nữ đoàn viên, CCVCLĐ nhất là Ban nữ công quần 

chúng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước,  

- Tổ chức các hoạt động kỷ niệm đảm bảo nội dung thiết thực, phù hợp với điều 

kiện từng đơn vị, vừa tiết kiệm và vừa có tính lan tỏa, thu hút được sự quan tâm, tham 

gia của nữ đoàn viên, CCVCLĐ.  

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC TỔ CHỨC 

1. Nội dung 

- Tuyên truyền về lịch sử phong trào phụ nữ Việt Nam và truyền thống Hội 

LHPN Việt Nam qua 92 năm xây dựng và phát triển; tiếp tục nâng cao nhận thức về 

bình đẳng giới; tiếp tục phát động, vận động, hướng dẫn nữ CCVCLĐ học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

- Động viên nữ đoàn viên, CCVCLĐ thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua 

"Giỏi việc nước, đảm việc nhà", gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động 
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sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 

không, 3 sạch”. 

  - Vận động nữ CCVCLĐ ra sức thi đua thực hiện các nội dung và chỉ tiêu thi đua 

tại Kế hoạch số 75/KH-LĐLĐ ngày 28/9/2022 của Liên đoàn Lao động tỉnh chào mừng 

đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn Nghệ An lần thứ XIX, Đại hội 

XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023-2028. Mỗi tập thể nữ, mỗi cá nhân nữ có thể 

chọn một công trình, phần việc vừa sức, phù hợp thi đua phấn đấu thực hiện góp phần 

thực hiện xuất sắc các mục tiêu mà Kế hoạch đề ra. 

  - Tổ chức các hoạt động chăm lo thiết thực, ý nghĩa cho nữ CCVCLĐ, trẻ mồ 

côi là con CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. Phối hợp với ban, ngành, đoàn thể liên 

quan thực hiện tốt công tác vận động theo hướng xã hội hóa để có các hoạt động 

chăm lo, hỗ trợ nuôi dưỡng con CCVCLĐ mồ côi ở các công đoàn cơ sở trực thuộc.  

- Rà soát chương trình kế hoạch nữ công năm 2022 để tham mưu cho Ban Chấp 

hành công đoàn phấn đấu hoàn thành tốt kế hoạch đề ra. Tập trung chỉ đạo, hướng 

dẫn thành lập Ban nữ công quần chúng; nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ 

công quần chúng tại các công đoàn cơ sở. 

 2. Hình thức tổ chức 

 Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ  thông qua các hình thức phù hợp. Mỗi 

đơn vị công đoàn cấp trên cơ sở chọn một hoạt động để tổ chức nhằm tạo điểm nhấn 

trong đợt kỷ niệm niệm 92 năm thành lập Hội LHPN Việt Nam và 12 năm Ngày phụ 

nữ Việt Nam. Có thể chọn các hình thức sau: 

 - Tổ chức mít tinh, toạ đàm, nói chuyện chuyên đề, tổ chức diễn đàn, hội thảo, 

thi nữ công gia chánh, tổ chức truyền thông trực tiếp tại các đơn vị về chế độ chính 

sách lao động nữ, bình đẳng giới, chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; tổ chức 

gặp mặt các điển hình tiêu biểu; tổ chức các giải thể thao, liên hoan văn nghệ, trình 

diễn áo dài, múa dân vũ; tổ chức thăm hỏi, tặng quà...  

 - Tổ chức sinh hoạt các Câu lạc bộ nữ công, Câu lạc bộ công nhân, Câu lạc bộ 

nữ CCVCLĐ vùng giáo ...Rà soát chất lượng, đánh giá hoạt động các câu lạc bộ 

(nhân rộng mô hình câu lạc bộ hiệu quả, giải thể hoặc chuyển đổi mô hình câu lạc bộ 

kém hiệu quả). 

 - Tổ chức thăm hỏi động viên nữ CCVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, 

chăm sóc, hỗ trợ, đỡ đầu trẻ mồ côi là con CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn.   

 - Tiếp tục triển khai mô hình điểm “Sức khỏe của bạn” nhằm chăm lo sức 

khỏe cho CCVCLĐ nhất là nữ CNLĐ trong các doanh nghiệp. 

 III. KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng 92 năm Ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam và 12 

năm Ngày phụ nữ Việt Nam.  

2. Nữ CCVCLĐ Nghệ An tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua chào 

mừng Đại hội công đoàn các cấp hướng tới Đại hội XIX Công đoàn Nghệ An. 
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 3. Nữ CCVCLĐ Nghệ An học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh. 

4. Nữ CCVCLĐ Nghệ An rèn luyện tác phong công nghiệp và làm việc chuyên 

nghiệp. 

 IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh: 

- Tham mưu, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp, đánh giá kết quả triển khai các 

hoạt động trong các cấp công đoàn. 

- Tổ chức hội thảo "Nâng cao chất lượng hoạt đông Ban nữ công quần chúng 

doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước" 

- Phối hợp Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh và Liên đoàn Lao động 

tỉnh tổ chức tập huấn về chính sách dân số, kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho 

CNLĐ. 

- Ký kết chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2027 với Hội Liên hiệp Phụ nữ 

tỉnh Nghệ An. 

- Phối hợp Hội LHPN tỉnh tổ chức thi trình diễn áo dài tại doanh nghiệp thuộc 

Công đoàn Khu kinh tế Đông Nam.  

- Chỉ đạo, triển khai công tác tuyên truyền các hoạt động kỷ niệm trong các cấp 

công đoàn. 

2. Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị; công đoàn ngành; Công đoàn cơ sở 

trực thuộc: 

 Căn cứ hướng dẫn và tình hình thực tế của đơn vị, ngành, địa phương phối hợp 

với chuyên môn, Hội Liên hiệp phụ nữ và các tổ chức đoàn thể lựa chọn nội dung, hình 

thức phù hợp để xây dựng kế hoạch, hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động 

thiết thực, hiệu quả.  

 Báo cáo kết quả hoạt động gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo - 

Nữ công) trong báo cáo tháng 10 năm 2022. 

          

             TM. BAN THƯỜNG VỤ  

   Nơi nhận:                                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 
- Tổng LĐ (để báo cáo)  

- Thuờng trực LĐLĐ tỉnh (để chỉ đạo;)   

- Hội LHPN tỉnh (để phối hợp)                                                                

- LĐLĐ huyện, thành, thị, CĐ ngành,  

 CĐCS trực thuộc (để thực hiện); 

- Lưu VT,TGNC.               

                                                                                   Nguyễn Thị Thu Nhi  
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