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Kính gửi: Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 474/LĐLĐ-TCTGNC ngày 30/9/2019 của Liên 

đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh về việc  hưởng ứng Cuộc thi  “Sáng kiến vì cộng 

đồng” lần thứ III. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đề nghị 

các công đoàn cơ sở (CĐCS) triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. CĐCS phối hợp với chuyên môn, người sử dụng lao động tổ chức 

triển khai và tuyên truyền sâu rộng và động viên CCVCLĐ tích cực hưởng 

ứng, tham gia Cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III. 

2. Triển khai Công văn số 1490-CV/TCCS ngày 05/9/2019 của Tạp chí 

Cộng sản về việc hưởng ứng cuộc thi “Sáng kiến vì cộng đồng” lần thứ III đến 

các đoàn viên và người lao động của đơn vị; căn cứ Thể lệ Cuộc thi xây dựng 

các dự án, đề án, sáng kiến vì cộng đồng và lập hồ sơ tham gia Cuộc thi.  

(Công văn số 1490-CV/TCCS  ngày 05/9/2019 được đăng tải trên Trang 

thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh Cao Bằng kèm theo công văn số 474/LĐLĐ-

TCTGNC ngày 30/9/2019, địa chỉ truy cập: http://ldld.caobang.gov.vn.) 

Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đề nghị các cấp công đoàn trong tỉnh căn cứ 

vào tình hình thực tế, triển khai, vận động đoàn viên, CCVCLĐ tích cực 

hưởng ứng cuộc thi và báo cáo kết quả về CĐVC tỉnh trước ngày 10/4/2020  

để tổng hợp báo cáo LĐLĐ tỉnh./. 

 

 

 
Nơi nhận: 
- CĐCS trực thuộc; 

- Ban TCTGNC LĐLĐ tỉnh;   

- Lưu CĐVC tỉnh. 
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