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Số: 42/CĐVC
V/v hướng dẫn một số hoạt động kỷ niệm
Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc
Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Ban Thường vụ, Ban Nữ công
CĐVC tỉnh năm 2021, nhân kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ
Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2021) và 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10),
chào mừng Đại hội Phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, Ban Thường vụ CĐVC tỉnh
hướng dẫn các CĐCS trực thuộc một số nội dung như sau:
1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt
Nam (20/10/1930 - 20/10/2021), 11 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10) và các
hoạt động chào mừng đại hội Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV, nhiệm kỳ
2021 - 2026.
- Các CĐCS trực thuộc căn cứ các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh Quảng Trị
về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiện nay và căn cứ tình hình
thực tế của các cơ quan, đơn vị để lựa chọn hình thức tổ chức cho phù hợp.
- Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026, dự
kiến diễn ra đầu tháng 11 năm 2021, vì vậy các CĐCS lựa chọn các hình thức phù
hợp, tăng cường các hoạt động tuyên truyền trước, trong và sau đại hội diễn ra, tổ
chức treo khẩu hiệu truyền truyền trong các ngày diễn ra đại hội.
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 CBCCVCLĐ có hoàn
cảnh khó khăn; nữ CBCCVCLĐ bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 từ nguồn kinh
phí hoạt động của CĐCS và từ nguồn quỹ “Nuôi heo đất -Trao yêu thương” (nếu có).
- Các CĐCS rà soát, nắm tình hình nữ CBCCVCLĐ tại đơn vị mình có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn để đề nghị CĐVC tỉnh hỗ trợ. Danh sách đề nghị hỗ trợ (theo
mẫu) và gửi về CĐVC tỉnh trước ngày 15/10/2021. Thường trực CĐVC tỉnh tổ chức
thăm và trao quà cho một số nữ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân dịp 20/10.
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3. Tổ chức ngày hội thu phong trào “Nuôi heo đất - Trao yêu thương”
- 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 91 năm ngày thành lập Hội LHPN Việt Nam
(20/10/1930 - 20/10/2021).
- Trên cơ sở kinh phí thu được, các CĐCS tự xây dựng các phần việc có ý
nghĩa, thiết thực như: trao quà, trao sổ tiết kiệm; trao học bổng; xây dựng góc học
tập ... để hỗ trợ cho nữ CBCCVCLĐ, con nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại
đơn vị mình.
+ Thời gian tổ chức: Từ ngày 11/10/2021 đến ngày 20/10/2021.
+ Địa điểm tổ chức: Tại cơ quan, đơn vị.
Ghi chú: 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 hoặc tại các điểm bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh để hỗ trợ hoặc các
đơn vị tự chọn trường hợp khác ngoài đơn vị để hỗ trợ.
Yêu cầu các CĐCS trực thuộc căn cứ tình hình, triển khai thực hiện và kịp thời
báo cáo hình ảnh, kết quả về CĐVC tỉnh để tuyên truyền, tổng hợp báo cáo.

Nơi nhận:
- LĐLĐ tỉnh (B/c)
- Như trên;
- Lưu: VT.
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