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Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-LĐLĐ ngày 27/9/2019 của Liên đoàn Lao 

động tỉnh Cao Bằng về việc triển khai thực hiện Kết luận số 49-KL/TW của Ban 

Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây 

dựng xã hội học tập. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh đề nghị các 

công đoàn cơ sở thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tuyên truyền để đoàn viên CCVCLĐ nhận thức rõ về sự cần thiết, tầm 

quan trọng của việc học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, 

kỹ năng nghề nghiệp, kiến thức pháp luật, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng sống…, 

từ đó vận động đoàn viên, CCVCLĐ tích cực học tập, nâng cao trình độ; nâng 

cao năng suất lao động chất lượng, hiệu quả trong công việc; 

2. Phổ biến, quán triệt nội dung Kết luận số 49-KL/TW về tiếp tục thực 

hiện Chỉ thị số 11-CT/TW của Bộ Chính trị khoá X về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng đối với công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập; mỗi 

cơ quan, đơn vị trở thành cơ quan, đơn vị học tập; mỗi cán bộ, đoàn viên, 

CCVCLĐ và gia đình trở thành công dân học tập và gia đình học tập; 

3. Tuyên truyền mạnh về công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp 

vụ, lý luận chính trị, ngoại ngữ, tin học phù hợp với vị trí việc làm và chức danh. 

Nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam, đặc biệt 

là chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng 

của đoàn viên và người lao động; kiến thức pháp luật, phương pháp hoạt động 

công đoàn; 

4. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 231/QĐ-TTg ngày 

13/2/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động 

học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”;  

5. Vận động người sử dụng lao động tạo điều kiện để công nhân lao động 

được học tập nâng cao trình độ học vấn, ngoại ngữ, tin học, kỹ năng nghề 

nghiệp, kỹ năng sống… phù hợp với mong muốn của người lao động và điều 

kiện của doanh nghiệp; xây dựng quỹ khuyến học, khuyến tài hỗ trợ công nhân 

và con em công nhân nghèo hiếu học. 



Đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai phù hợp với thực tế tại cơ quan 

đơn vị mình, báo cáo kết quả thực hiện hàng năm trong cùng báo cáo 6 tháng và 

năm theo quy định gửi về CĐVC tỉnh để tổng hợp./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Ban TCTGNC LĐLĐ tỉnh;  
- Các CĐCS trực thuộc; 
- Lưu CĐVC tỉnh. 

 

 

 

 

 

  

 
 


