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Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

 

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Công đoàn Viên chức tỉnh 

Cao Bằng; Kế hoạch số 539/KH-CĐVC ngày 13/3/2020 của Công đoàn Viên 

chức tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến năm 2020, tổng 

kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH và Chỉ thị 03/CT-TLĐ  của Tổng 

Liên đoàn Lao động Việt Nam về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc 

nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ (2010-2020).  

Để chuẩn bị tốt nội dung của hội nghị, Ban Thường vụ Công đoàn Viên 

chức tỉnh Cao Bằng yêu cầu các Công đoàn cơ sở trực thuộc báo cáo thống kê số 

liệu khen thưởng (theo biểu mẫu đính kèm) như sau:  

1. Số liệu về danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng trong phong trào 

thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 (báo cáo theo biểu mẫu số 01) 

2. Số liệu tổng kết 10 năm thực hiện 6b/NQ-BCH  và Chỉ thị 03/CT-TLĐ  

giai đoạn 2010-2020 (báo cáo theo biểu mẫu số 02) 

Lưu ý: Biểu mẫu thống kê số liệu đã được đăng tải trên Trang thông tin 

điện tử Công đoàn Viên chức tỉnh Cao Bằng và gửi trực tiếp vào hòm thư điện 

tử các CĐCS. 

Đề ngị các Công đoàn cơ sở triển khai, thực hiện gửi báo cáo biểu số liệu 

theo biểu mẫu về Công đoàn Viên chức tỉnh trước ngày 24/4/2020 (gửi qua địa 

chỉ gmail: cdvccaobang@gmail.com)./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Lưu: CĐVC tỉnh. 
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