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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: 104/CĐKCN                   Bà Rị -               02 tháng 10  ăm 2017 
V/v đẩy mạnh phong trào thi đua 

    “Dân vận khéo” năm 2017 

 
    

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

               
Thực hiện Công văn số 16/ĐĐ-LĐLĐ ngày 07/9/2017 của Đảng Đoàn 

Liên đoàn Lao động tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc đẩy mạnh phong trào thi 

đua “Dân vận khéo” năm 2017, Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công 

nghiệp đề nghị Ban Chấp hành các Công đoàn cơ sở tổ chức các hoạt động 

nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với “Học tập và 

làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các phong trào thi đua 

trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tập trung vào các nội dung sau: 

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán 

bộ, đoàn viên, CNVCLĐ về công tác Dân vận của Đảng gắn với thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng (Khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối 

với công tác Dân vận trong tình hình mới”; Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 

của Bộ Chính trị (Khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh”, Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) 

về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư 

tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “Tự chuyển biến”, “Tự 

chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện tốt các 

chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác Dân vận. 

2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ, trọng tâm 

là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” với mục tiêu 

“Năng suất cao hơn, chất lượng tốt hơn”; phong trào “Xanh, sạch, đẹp, bảo 

đảm an toàn vệ sinh lao động”; phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” 

trong nữ CNVCLĐ; phong trào “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào thi đua 

“Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016-2020 do Thủ 

tướng phát động; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, chỉ 

tiêu sản xuất kinh doanh năm 2017 ở từng đơn vị, doanh nghiệp, góp phần 

cùng địa phương, ngành thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 

của toàn tỉnh và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VI.  

3. Tổ chức phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng các mô hình, 

điển hình “Dân vận khéo” tại các đơn vị, doanh nghiệp gắn với việc học tập và 

làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. 
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4. Căn cứ vào tình hình thực tế tại đơn vị, doanh nghiệp, các CĐCS trực 

tiếp lựa chọn các hình thức, biện pháp thích hợp với từng ngành nghề, loại hình 

đơn vị, doanh nghiệp để phát động phong trào thi đua ngắn hạn theo đợt, theo 

chuyên đề với các hình thức phong phú đa dạng gắn với các sự kiện chính trị 

trọng đại và các ngày lễ lớn của đất nước bằng các mục tiêu cụ thể thiết thực. 

Các CĐCS tổ chức vận động CNVCLĐ đăng ký thực hiện các đề tài nghiên 

cứu khoa học, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, công trình sản phẩm mới nhằm chào 

mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội VI Công đoàn tỉnh BR-VT và 

Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. 

5.Thường xuyên bám sát cơ sở nhằm phát hiện, xây dựng các điển hình 

tiên tiến và giới thiệu tuyên truyền, nhân rộng qua các phương tiện thông tin 

đại chúng. Kịp thời khen thưởng, biểu dương tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển 

hình trong các phong trào thi đua do Công đoàn phát động, trong đó đặc biệt 

quan tâm đến công nhân trực tiếp lao động sản xuất, công tác. 

6. Thực hiện có hiệu quả Công đoàn tham gia giám sát theo Quyết định 

217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính Trị ban hành kèm theo “Quy chế 

giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể 

chính trị, xã hội”. 

7. Đẩy mạnh các hoạt động kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác 

Dân vận của Đảng, 18 năm “Ngày Dân vận của cả nước”  trong tháng 10/2017 

nhân dịp kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 

(15/10/1930-15/10/2017). 

8. Tích cực vận động CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn nỗ lực, phấn đấu 

hoàn thành các chỉ tiêu phát động thi đua từ 01/10/2017 đến 31/12/2017, gắn 

với phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, doanh nghiệp. 

 

Ban Thường vụ Công đoàn các Khu công nghiệp đề nghị Ban Chấp hành 

các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện và định kỳ 06 tháng, 01 năm báo cáo 

bằng văn bản gửi về Công đoàn các Khu công nghiệp để tổng hợp và báo cáo 

Công đoàn cấp trên./. 
 

 

   TM. BAN THƯỜNG VỤ  

Nơi nhận:                   PHÓ CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- LĐLĐ tỉnh (b/c); 

- Lưu: VPCĐ.   

            

                                                   

      

 

       Trần Thanh Tâm 
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