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Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

Ngày 21/10/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 

3660/KH-UBND về thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. 

Căn cứ Kế hoạch số 64/KH-LĐLĐ ngày 30/10/2019 của Liên đoàn Lao động 

tỉnh Cao Bằng về việc triển khai, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 3660/KH-

UBND về thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên 

cơ sở giới năm 2019, Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh yêu cầu 

các Công đoàn cơ sở trực thuộc triển khai, thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Tổ chức tuyên truyền triển khai, thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 

3660/KH-UBND về thực hiện tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống 

bạo lực trên cơ sở giới năm 2019. 

2. Căn cứ vào điều kiện, tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, lựa chọn hình 

thức tổ chức phát động phù hợp như: Treo băng zôn, khẩu hiệu, pano, áp phích tại 

các trụ sở cơ quan, doanh nghiệp, giao lưu văn nghệ, thể thao, tọa đàm, gặp mặt, 

nói chuyện chuyên đề liên quan tới chủ đề của Tháng hành động năm 2019; tổ 

chức thăm hỏi, động viên nữ cán bộ, CCVCLĐ, trẻ em gái con CCVCLĐ có hoàn 

cảnh khó khăn nhân tháng hành động. 

3. Chủ đề tháng hành động năm 2019, thời gian, thông điệp truyền thông 

(thực hiện theo Kế hoạch số 3660/KH-UBND ngày 21/10/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Cao Bằng) 

Đề nghị các CĐCS nghiêm túc phối hợp triển khai thực hiện kế hoạch và 

báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về CĐVC tỉnh trước ngày 30/11/2019 

để tổng hợp báo cáo các cấp LĐLĐ theo quy định./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Ban TCTGNC LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: CĐVC tỉnh. 

 

 
 


