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Kính gửi: Công đoàn co sở trực thuộc. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 56/KH-LĐLĐ ngày 15/10/2019 của Liên đoàn Lao 

động tỉnh Cao Bằng về việc ban hành kế hoạch thực hiện Đề án đổi mới công 

tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng 

giai đoạn 2019 - 2025. Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đề 

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

1. Mục tiêu chung 

Đẩy mạnh đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống nhằm thay 

đổi tư duy, nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, của cả hệ thống chính trị 

trong việc giữ gìn và phát huy các giá trị truyền thống lịch sử, văn hóa của mảnh 

đất và con người Cao Bằng; khơi dậy niềm tự hào và trách nhiệm của mỗi người 

dân đối với quê hương, đất nước; xác định ý chí quyết tâm, quyết liệt trong thực 

hiện xóa đói, giảm nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng ngay trên quê hương của 

nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng; tập trung phát huy các lợi thế, tháo gỡ 3 

điểm nghẽn, thực hiện 3 đột phá chiến lược, tạo ra bước chuyển biến mới trong 

phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2019 - 2025; xây dựng Cao Bằng trở 

thành tỉnh phát triển nhanh và bền vững. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Đến năm 2025, 100% đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ được tuyên 

truyền nắm vững lịch sử truyền thống cách mạng, những giá trị văn hóa truyền 

thống đặc sắc, biết rõ nguồn gốc các điểm di tích lịch sử, danh thắng của tỉnh. 

2.2. 100% đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ nắm rõ những tiềm năng, lợi thế 

và định hướng phát triên kinh tế - xã hội trọng tâm của tỉnh, huyện, thành phố. 

Nắm rõ 8 lợi thế, 3 điểm nghẽn và 3 đột phá chiến lược của tỉnh. 

2.3. Hàng năm, 100% các CĐCS, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ thực 

hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; chủ động, sáng tạo, quyết tâm, 

quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ, không để công việc tồn đọng, không để phát 

sinh vấn đề bức xúc, phức tạp; kịp thời giải quyết những kiến nghị của đoàn viên, 

CNVCLĐ, của doanh nghiệp. 

2.4. Hàng năm, 100% các CĐCS tổ chức được ít nhất 01 hoạt động giáo 

dục truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng cho đoàn viên, CNVCLĐ. 

3. Giải pháp thực hiện 

3.1. Xác định nội dung trọng tâm cần đẩy mạnh tuyên truyền 
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- Tuyên truyền về lịch sử truyền thống 520 năm xây dựng và phát triển của 

tỉnh; vị trí quan trọng về quốc phòng an ninh, bức “phên dậu” vững chắc của cả 

nước. Nơi lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã từng sống và trực tiếp lãnh đạo cách mạng 

Việt Nam, xây dựng Cao Bằng trở thành căn cứ địa, là đại bản doanh của chiến 

khu Việt Bắc, là “chiếc nôi” của cách mạng cả nước. 

- Tuyên truyền về truyền thống cách mạng lâu đời, vùng đất địa linh nhân 

kiệt, nơi hội tụ nhiều giá trị lịch sử, văn hóa đặc sắc, gắn với tên tuổi của các bậc 

anh hùng hào kiệt, nhân vật lịch sử nổi tiếng; tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, 

tinh thần yêu nước sâu sắc của đồng bào các dân tộc Cao Bằng trong suốt bề dày 

520 năm lịch sử; về công tác bảo vệ đường biên cột mốc, phong trào toàn dân 

tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới quốc gia hiện nay…. 

- Tuyên truyền về những tiềm năng, lợi thế, vùng đất được thiên nhiên ưu ái 

ban tặng nhiều danh lam thắng cảnh, đặc sản, đặc hữu, di tích lịch sử, di sản nổi 

tiếng là tiềm năng cho phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn; là thế 

mạnh để phát triển nông nghiệp hữu cơ thông minh; hợp tác phát triển kinh tế 

biên mậu. 

- Tuyên truyền về công viên địa chất UNESCO Non nước Cao Bằng, miền 

đất có thể tìm hiểu lịch sử trên 500 năm triệu năm của trái đất qua các dấu tích 

còn lại, đa dạng sinh học cùng nhiều hệ sinh thái, giống loài động thực vật quý 

hiếm và các chuyến du lịch kỳ thú, trải nghiệm… 

- Tuyên truyền về những di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, đặc biệt là 

các di tích lịch sử cách mạng với những cuộc hành trình về nguồn cội, du lịch lịch 

sử, khám phá các di sản văn hóa vật thể và phi vật thể; tìm hiểu về 03 khu di tích 

quốc gia đặc biệt; về 90 năm thành lập chi bộ Đảng đầu tiên của tỉnh, 60 năm Bác 

Hồ về thăm Cao Bằng… 

- Tuyên truyền về việc gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị lịch sử, 

truyền thống, cách mạng, các di sản văn hóa đặc sắc của dân tộc; gây dựng và 

phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ dân gian truyền thống thống để bảo tồn 

các làn điệu dân ca, dân vũ, các di sản văn hóa đặc sắc của quê hương. 

3.2. Tăng cường đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận 

thức cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ 

- Tăng cường đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền, giáo dục 

truyền thống, góp phần xây dựng thế hệ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ có tinh thần 

yêu nước, biết rõ và tự hào về truyền thống quê hương trong các hoạt động sinh 

hoạt công đoàn và trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức; phối hợp với 

chính quyền cùng cấp thực hiện tuyên truyền lồng ghép trong các cuộc họp, hội 

nghị, sinh hoạt của cơ quan, tổ chức đoàn thể. 

-  Duy trì các chuyên mục về công tác tuyên truyền, giáo dục truyền thống 

cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trên hệ thống các phương tiện truyền thông của 

Công đoàn như: Trang thông tin điện tử, trang fanpage Công đoàn Cao Bằng; 

chuyên mục Công đoàn trên Đài Phát thanh và truyền hình, Báo Cao Bằng trong 
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đó lồng ghép tuyên truyền quảng bá về hình ảnh, con người, lịch sử, văn hóa, 

truyền thống quê hương, tiềm năng, lợi thế của tỉnh. 

- Tuyên truyền cổ động trực quan thông qua hệ thống truyền thanh, các 

pano, khẩu hiệu, banron, áp phích, tranh cổ động, bảng điện tử, các chương trình 

văn hóa, văn nghệ. 

- Thường xuyên nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội và định hướng 

dư luận trong đoàn viên, CNVCLĐ. Phát huy vai trò của các báo cáo viên, giảng 

viên kiêm chức; sử dụng hợp lý mạng xã hội để tăng cường tiếp cận và tuyên 

truyền đến đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ toàn tỉnh. 

 Trên đây là các nội dung trọng tâm cần tập trung tuyên truyền, giáo dục 

truyền thống trên quê hương cách mạng Cao Bằng giai đoạn 2019 - 2025. Đề 

nghị các CĐCS chủ động phối hợp với chính quyền, các tổ chức đoàn thể tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục cho cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ 

đảm bảo hiệu quả. 

 
 

Nơi nhận: 
- Ban TCTGNC LĐLĐ tỉnh; 

- CĐCS trực thuộc; 

- Lưu: CĐVC tỉnh.   

 
 

 

 

 


