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Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 64/KH-LĐLĐ ngày 04/11/2019 của  Liên đoàn Lao 

động tỉnh Cao Bằng về tổ chức các hoạt động chăm lo, bảo vệ cho đoàn viên 

công đoàn (ĐVCĐ), người lao động (NLĐ) nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 

năm 2020, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020), Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh 

(CĐVC) tỉnh yêu cầu các công đoàn cơ sở thực hiện tốt các nội dung sau: 

1. Tổ chức các hoạt động cụ thể chăm lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh 

thần cho ĐVCĐ, NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020; thiết thực 

chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 

- 3/2/2020). 

2. Tuyên truyền, vận động các tổ chức, doanh nghiệp, nhất là người sử 

dụng lao động trực tiếp ủng hộ các nguồn lực để tổ chức các hoạt động hỗ trợ, 

chăm lo thiết thực cho ĐVCĐ, NLĐ trong dịp Tết Nguyên đán; Thông qua các 

hoạt động chăm lo Tết, giúp ĐVCĐ, NLĐ nhận thức rõ hơn vai trò, trách nhiệm 

và những đóng góp của tổ chức Công đoàn, tin tưởng gắn bó với tổ chức Công 

đoàn, góp phần phát triển đoàn viên; tạo động lực khích lệ, động viên ĐVCĐ, 

NLĐ làm việc có năng suất, chất lượng, hiệu quả cao. 

3. Chủ động nắm bắt số lượng ĐVCĐ có hoàn cảnh khó khăn và đề xuất 

với chính quyền, người sử dụng lao động hoặc các tổ chức, cá nhân quyên góp 

ủng hộ và mời cùng đi thăm tặng quà. 

4. Đối với CĐCS có doanh nghiệp tham gia kiểm tra, giám sát người sử 

dụng lao động trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về điều kiện làm 

việc, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, không để người sử dụng lao động lợi 

dụng buộc người lao động tăng ca, làm thêm giờ, không được nghỉ Tết hoặc 

nghỉ Tết ít hơn thời gian luật định; Chủ động đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc 

thực hiện chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết; kịp thời phát hiện và có 

các giải pháp đảm bảo quyền lợi của người lao động ở các doanh nghiệp gặp khó 

khăn, chủ bỏ trốn hoặc giải thể, phá sản. 

5. Tham gia hoạt động Tết Sum vầy do LĐLĐ tỉnh tổ chức (thời gian, nội 

dung hoạt động "Tết Sum vầy" năm 2020 do LĐLĐ tỉnh tổ chức  CĐVC tỉnh sẽ 

có văn bản gửi sau) 



6. Tuyên truyền, vận động ĐVCĐ, NLĐ đón Tết, vui xuân tiết kiệm, an 

toàn, chấp hành các quy định của pháp luật. Đối với công nhân lao động phải 

trực, làm ca, kíp không có điều kiện nghỉ Tết phải thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm 

bảo an toàn lao động. 

7. Phối hợp với Thủ trưởng cơ quan, người sử dụng lao động lựa chọn hình 

thức tổ chức ít nhất một hoạt động tập trung phù hợp với điều kiện cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp cho ĐVCĐ, NLĐ. Bảo đảm nội dung các hoạt động vừa đánh 

giá được kết quả chăm lo việc làm, tiền lương, thu nhập đời sống của đơn vị đối 

với NLĐ, vừa ghi nhận sự đóng góp của NLĐ đối với sự phát triển của đơn vị; 

đồng thời tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, vui chơi có thưởng, tạo 

không khí vui tươi, đầm ấm. 

Trên đây là các nội dung, hoạt động chăm lo cho ĐVCĐ, NLĐ nhân dịp 

Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Đề nghị các CĐCS triển khai, tổ chức thực 

hiện đạt hiệu quả. Báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động chăm lo cho ĐVCĐ, 

NLĐ nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý theo biểu mẫu (được đăng tải trên 

trang website CĐVC tỉnh) gửi kèm trước ngày 04/02/2019 (ngày 11/01 âm 

lịch) qua email: cdvccaobang@gmail.com./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Ban CSPLKT LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: CĐVC tỉnh. 

 

 
 

 

 


