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     LĐLĐ TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     CÔNG ĐOÀN CÁC KCN                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

    
                                                       

          Số: 17 /HD-CĐKCN           Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày  29  tháng 9 năm 2017 

 
HƯỚNG DẪN 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập  

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017) 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2017 của Công đoàn các Khu công 

nghiệp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017); Ban Thường vụ Công đoàn các 

Khu công nghiệp hướng dẫn và chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt 

động trong nữ CNVCLĐ, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm nhằm khơi dậy truyền thống vẻ vang 

của dân tộc và những phẩm chất tốt đẹp của Phụ nữ Việt Nam để phát huy hơn 

nữa vai trò của nữ CNVCLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước. 

2. Tạo không khí vui tươi, giao lưu gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong 

công tác và tổ chức cuộc sống gia đình, thu hút nữ CNVCLĐ tham gia. Qua đó 

góp phần thúc đẩy các phong trào về giới, động viên nữ CNVCLĐ thi đua lao 

động giỏi, lao động sáng tạo, tích cực học tập nâng cao trình độ, xây dựng gia 

đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc.  

3. Tổ chức các hoạt động phong phú, đa dạng, hiệu quả phù hợp với từng 

địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, tránh hình thức, lãng phí. Chú trọng tổ chức 

các hoạt động thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ CNVCLĐ, 

nhất là nữ CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn. 

 II. NỘI DUNG 

1. Tiếp tục tuyên truyền thực hiện phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh 

việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với chủ đề 

năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về 

phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự 

chuyển hóa” gắn với giáo dục truyền thống, phẩm chất, đạo đức tốt đẹp của Phụ 

nữ Việt Nam trong từng thời kỳ.  

2. Vận động nữ CNVCLĐ tích cực thực hiện các phong trào thi đua chào 

mừng Đại hội CĐ các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn tỉnh và Đại hội Công 

đoàn Việt Nam lần thứ XII; đặc biệt là nâng cao chất lượng phong trào thi đua 

“Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ gắn với phong trào “Phụ 

nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, chú trọng 

việc phát triển phong trào ở các doanh nghiệp thuộc khu vực ngoài nhà nước; 
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tôn vinh khen thưởng kịp thời những nữ CNVCLĐ tiêu biểu, xuất sắc trong 

thực hiện phong trào. 

3. Tiếp tục triển khai và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, chính sách 

pháp luật của Nhà nước. Tuyên truyền các chính sách, Bộ luật Lao động, Luật 

Công đoàn, Luật Bình đẳng giới và các Nghị định hướng dẫn thi hành liên 

quan đến lao động nữ, chăm sóc sức khỏe sinh sản... 

4. Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, chăm lo về vật chất, tinh thần cho nữ 

công nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, bệnh nan y, hiểm nghèo có 

hoàn cảnh khó khăn đột xuất... 

5. Tổ chức sơ kết, tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc 

nhà” năm 2017 trong nữ CNVCLĐ. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công đoàn các Khu Công nghiệp:  

- Triển khai hướng dẫn và chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam 

(20/10/1930 - 20/10/2017);  

 - Tổ chức họp mặt nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam. 

- Tổng hợp kết quả các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày thành lập Hội 

Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, báo cáo về Ban Nữ công LĐLĐ Tỉnh. 

2. Công đoàn cơ sở:     

- Căn cứ đặc điểm tình hình thực tế của đơn vị, phối hợp với chủ doanh 

nghiệp chủ động triển khai có hiệu quả các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày 

thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2017). 

- Cử người tham gia buổi họp mặt nhân kỷ niệm 87 năm ngày thành lập 

Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam do CĐ các KCN tổ chức. 

- Tổ chức sơ, tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 

trong nữ CNVCLĐ năm 2017. 

- Báo cáo tổng kết hoạt động nữ công năm 2017 về Công đoàn các Khu 

Công nghiệp trước ngày 22/10/2017./. 

         TM. BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận:                 PHÓ CHỦ TỊCH 
- LĐLĐ tỉnh (b/c); 

- Các CĐCS trực thuộc;;   

- Lưu:VPCĐ   
 

 

                Trần Thanh Tâm 


