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HƯỚNG DẪN
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
(20/10/1930 - 20/10/2020), 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và
tổ chức ngày hội thu phong trào “Nuôi heo đất - Trao yêu thương”
Thực hiện Hướng dẫn số 39/HD-LĐLĐ, ngày 22/9/2020 của LĐLĐ tỉnh về
việc tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt
Nam (20/10/1930 - 20/10/2020) và 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); Công
văn số 613/LĐLĐ-CTCS, ngày 22/9/2020 của LĐLĐ tỉnh “về việc tổ chức ngày
hội thu phong trào “Nuôi heo đất-Trao yêu thương”; Căn cứ chương trình công tác
trọng tâm năm 2020, BTV CĐVC tỉnh Công đoàn Viên chức tỉnh hướng dẫn các
CĐCS trực thuộc một số nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Tuyên truyền sâu rộng nhằm khơi dậy truyền thống vẻ vang của Phụ nữ
Việt Nam cùng với những đóng góp quan trọng của phụ nữ trong thời kỳ đổi mới;
động viên nữ CBCCVCLĐ tích cực học tập nâng cao trình độ, chủ động thi đua
công tác tốt, thực hành tiết kiệm, khắc phục khó khăn, góp phần thực hiện thắng lợi
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà.
- Thông qua hoạt động nhằm phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần sáng
tạo của phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; kịp thời
biểu dương, khen thưởng động viên cán bộ nữ công, nữ CBCCVCLĐ thực hiện tốt
phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và các phong trào thi đua chung
của cơ quan, đơn vị. Thông qua các hoạt động từng bước nâng cao chất lượng hoạt
động Ban nữ công quần chúng tại các CĐCS.
- Tổ chức các hoạt động hướng về cơ sở với nhiều hình thức phong phú, đa
dạng, hiệu quả, đảm bảo an toàn phù hợp với tình hình, diễn biến của dịch bệnh
Covid-19 cũng như thực tế tại cơ quan, đơn vị; chú trọng tổ chức các hoạt động
chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CBCCVCLĐ, ưu tiên nữ đoàn viên có
hoàn cảnh khó khăn, tránh hình thức, lãng phí.
II. NỘI DUNG
1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN
Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2020), 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10)
1.1 . Công tác tuyên truyền giáo dục
- Tuyên truyền về truyền thống lịch sử 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam (có đề cương kèm theo); vai trò và những đóng góp quan trọng
của phụ nữ Việt Nam, phụ nữ Quảng Trị trong mọi lĩnh vực xã hội, nhất là trong

thời kỳ thực hiện đường lối đổi mới và thực hiện sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện
đại hóa đất nước; các gương điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động
giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”,“Phụ nữ tích cực học tập,
lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia
đình 5 không 3 sạch”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
Minh”... tại cơ quan, đơn vị,
- Tuyên truyền về Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Tiếp tục các chỉ thị, nghị quyết của Đảng,
của Công đoàn, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là những điểm mới
của Bộ luật Lao động sửa đổi năm 2019 và các chính sách liên quan trực tiếp đến
lao động nữ; Luật Bình đẳng giới; Luật Hôn nhân và gia đình…; tiếp tục triển khai
thực hiện Kết luận 147/BCH-TLĐ ngày 04/2/2016 của Tổng Liên đoàn về việc tiếp
tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 6b/TLĐ ngày 29/01/2011 về “Công tác vận
động nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất nước” và Chỉ thị 03/CT-TLĐ
về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ
CNVCLĐ.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Hướng dẫn số 07/HD-CĐVC, ngày 14/8/2020
của BTV CĐVC tỉnh về quy trình thành lập, tổ chức và hoạt động của ban nữ công
quần chúng công đoàn cơ sở.
- Tuyên truyền vẻ đẹp, giá trị Áo dài truyền thống Việt Nam trong
CBCCVCLĐ và phát động tuần lễ trang phục áo dài trong nữ đoàn viên khối hành
chính sự nghiệp. Khuyến khích nữ CBCCVCLĐ mặc áo dài truyền thống khi tham
dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng
của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng đồng.
1. 2. Công tác đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính
đáng cho người lao động
- Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo về vật chất, tinh thần cho nữ
CBCCVCLĐ như: Tặng quà, trợ cấp khó khăn, hỗ trợ con CNVCLĐ có hoàn cảnh
khó khăn; nữ CCVCLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19.
- Các CĐCS trực thuộc tổ chức tổng kết phong trào “Nuôi heo đất - Trao yêu
thương” trong nữ cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ để xây dựng các phần việc ý nghĩa
trao tặng nữ CCVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn, con nữ đoàn viên vượt khó học giỏi…
1. 3. Công tác nâng cao năng lực cho cán bộ nữ
- Phát hiện, chủ động tham mưu cho BCH CĐCS để tham mưu cấp ủy, chính
quyền rà soát các chính sách, quy hoạch, kế hoạch liên quan đến công tác đào tạo,
bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm cán bộ nữ.
- Nâng cao chất lượng hoạt động của Ban nữ công quần chúng tại các CĐCS.
- Tổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống, giáo dục những phẩm chất
tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam như: nói chuyện chuyên đề về chăm sóc sức khỏe
sinh sản, hạnh phúc gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan…; tổ chức thi tìm hiểu
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kiến thức về giới, thi nữ công gia chánh, hội diễn văn nghệ, hội thao trong cán bộ
đoàn viên, CCVCLĐ phù hợp với từng cơ quan, đơn vị.
2. Tổ chức ngày hội thu phong trào “Nuôi heo đất - Trao yêu thương”
2.1. Nội dung thực hiện
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn hình thức
tổ chức ngày hội thu phong trào “Nuôi heo đất - Trao yêu thương” phù hợp gắn với
các hoạt động tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
(20/10/1930 - 20/10/2020).
- Trên cơ sở kinh phí thu được, các CĐCS tự xây dựng các phần việc có ý
nghĩa, thiết thực như: trao sổ tiết kiệm; trao học bổng; xây dựng góc học tập ... để
hỗ trợ cho nữ CNVCLĐ, con nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị mình.
(Những CĐCS không có trường hợp khó khăn tại đơn vị mình để hỗ trợ thì CĐVC
tỉnh sẽ khâu nối các trường hợp khó khăn tại các CĐCS khác trực thuộc CĐVC
tỉnh để hỗ trợ hoặc các đơn vị tự chọn trường hợp khác ngoài đơn vị để hỗ trợ).
2.2. Thời gian tổ chức: Từ ngày 09/10/2020 đến ngày 20/10/2020.
2.3. Địa điểm tổ chức: Tại cơ quan, đơn vị.
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Công đoàn Viên chức tỉnh
- Hướng dẫn các cấp công đoàn tổ chức các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm
90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020), 10 năm
Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và tổ chức ngày hội thu phong trào “Nuôi heo đất Trao yêu thương”.
- Phát động “Tuần lễ áo dài” trong nữ CBCCVCLĐ từ ngày 12/10 đến ngày
20/10/2020.
- Tuyên truyền về gương các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong hoạt động nữ
công trên Trang thông tin điện tử và facebook Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị.
- Chỉ đạo Công đoàn cơ sở Cục Hải quan tỉnh tổ chức điểm hoạt động kỷ
niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020), 10
năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và tổ chức ngày hội thu phong trào “Nuôi heo
đất - Trao yêu thương”.
2. Các Công đoàn cơ sở trực thuộc
- Căn cứ vào nội dung hướng dẫn, xây dựng kế hoạch, lựa chọn hình thức,
nội dung tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, phù hợp với điều kiện của từng
đơn vị và tình hình phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
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- Tuyên truyền vẻ đẹp, giá trị Áo dài truyền thống Việt Nam tới đoàn viên,
CCVCLĐ. Căn cứ vào tình hình thực tiễn của cơ quan, đơn vị, các CĐCS vận động
nữ đoàn viên, CBCCVCLĐ hưởng ứng “Tuần lễ áo dài”.
- Căn cứ vào tình hình thực tế tại cơ quan, đơn vị mình để lựa chọn hình thức
tổ chức ngày hội thu phong trào “Nuôi heo đất - Trao yêu thương” phù hợp gắn với
các hoạt động tổ chức kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
(20/10/1930 - 20/10/2020).
- Riêng CĐCS Cục Hải quan tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nội dung tổ
chức điểm hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
(20/10/1930-20/10/2020), 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và tổ chức ngày
hội thu phong trào “Nuôi heo đất - Trao yêu thương”.
- Gửi tin, bài, hình ảnh phản ánh hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập
Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020), 10 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam
(20/10) và tổ chức ngày hội thu phong trào “Nuôi heo đất - Trao yêu thương” về
Thường trực Công đoàn Viên chức tỉnh để đăng tải Trang thông tin điện tử và trang
facebook Công đoàn Viên chức tỉnh Quảng Trị.
Trên đây là hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 90 năm
ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10/1930-20/10/2020), 10 năm Ngày Phụ
nữ Việt Nam và tổ chức ngày hội thu phong trào “Nuôi heo đất - Trao yêu thương”,
đề nghị các CĐCS trực thuộc tùy điều kiện tình hình hoạt động của cơ quan, đơn vị
nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu quả; tổng hợp báo cáo kết quả tổ chức các hoạt
động 20/10 và kết quả phong trào “Nuôi heo đất - Trao yêu thương” về CĐVC tỉnh
qua email: congdoanvienchucquangtri@gmail.com hoặc zalo đ/c Hiền (theo mẫu
gửi kèm) trước ngày 25/10/2020.
Nơi nhận:

TM.BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

- LĐLĐ tỉnh (B/c)
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu VP.

Người ký: Võ Thị Thương
Cơ quan: Công đoàn viên
chức
Chức vụ: Phó Chủ tịch

Võ Thị Thương
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CĐCS……
BÁO CÁO

Kết quả ngày hội thu phong trào “Nuôi heo đất - Trao yêu thương”

Tổng số tiền thu
được

Hỗ trợ nữ CCVCLĐ

Hỗ trợ con CCVCLĐ

Hỗ trợ đối tượng khác
ngoài đơn vị

Số suất

Số suất

Số suất

Số tiền

Số tiền

Tổ chức phần việc ý nghĩa khác:

TM. BAN CHẤP HÀNH
CHỦ TỊCH
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Số tiền

