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Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

Ngày 30/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng đã ban hành Kế hoạch số 

3077/KH-UBND tổ chức thực hiện phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh 

Cao Bằng thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025; Căn cứ Hướng 

dẫn số 28/HD-LĐLĐ ngày 30/10/2019 của Liên đoàn Lao động tỉnh Cao Bằng về 

việc triển khai, hướng dẫn thực hiện Kế hoạch số 3077/KH-UBND ngày 

30/8/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, 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. Đối với CĐCS đơn vị hành chính, sự nghiệp: Chủ động phối hợp với chính 

quyền tổ chức phát động, tuyên truyền và vận động cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ 

thực hiện tốt Kế hoạch số 3077/KH-UBND ngày 30/8/2019 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về phong trào thi đua  “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn 

hóa công sở” giai đoạn 2019-2025. 

2. Đối với CĐCS có doanh nghiệp: Vận dụng các nội dung phong trào thi 

đua theo Kế hoạch số 3077/KH-UBND vào đơn vị mình trong xây dựng văn hóa 

doanh nghiệp, các quy tắc ứng xử như: văn hóa trong giao tiếp chào hỏi; văn hóa 

ứng xử với khách hàng, đối tác; văn hóa trong làm việc, văn hóa xử lý, giải quyết 

công việc, quy tắc đạo đức nghề nghiệp…  

3. Chú trọng phát hiện các điển hình tiên tiến, nhân tố mới thực sự tiêu biểu 

trong phong trào thi đua được quần chúng, tập thể suy tôn để kịp thời biểu dương 

khen thưởng hàng năm và dịp sơ, tổng kết phong trào thi đua. Tập trung viết bài 

phản ánh các hoạt động hưởng ứng các phong trào thi đua trên các phương tiện 

thông tin đại chúng, Trang thông tin điện tử và facebook CĐ tỉnh Cao Bằng. 

(Kế hoạch số 3077/KH-UBND được đăng tải trên Website: cdvc 

caobang.vn). 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh CĐVC tỉnh 

cùng thống nhất./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Ban TCTGNC LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: CĐVC tỉnh. 

 

 



 


