LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG
TỈNH CAO BẰNG
CÔNG ĐOÀN VIÊN CHỨC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 532 /CĐVC

Cao Bằng, ngày 04 tháng 3 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v hưởng ứng hoạt động “Áo dài Di sản văn hóa Việt Nam”

Kính gửi: Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Thực hiện Công văn số 651/LĐLĐ-TCTGNC ngày 03/3/2020 của Liên đoàn
Lao động tỉnh Cao Bằng về phối hợp tổ chức hoạt động "Áo dài - Di sản văn hóa

Việt Nam". Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh yêu cầu các Công đoàn cơ sở
triển khai thực hiện tốt một số hoạt động sau:
1. Phát động nữ cán bộ, công chức, viên chức lao động (CBCCVCLĐ)
trong các cơ quan, đơn vị mặc áo dài khi tham gia các hoạt động kỷ niệm ngày
truyền thống, ngày lễ lớn, các sự kiện của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng
đồng, mặc áo dài trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề
nghiệp, đảm bảo thuận tiện, an toàn lao động.
2. Vận động nữ CBCCVCLĐ mặc Áo dài trong “Tuần lễ Áo dài” từ nay
đến ngày 08/3/2020, tập trung đồng loạt vào ngày 06/3/2020.
3. Thông qua các kênh truyền thông của cơ quan, đơn vị đẩy mạnh công tác
tuyên truyền trước, trong và sau thời gian tổ chức các hoạt động nhằm khẳng định
và tôn vinh giá trị của Áo dài trong đời sống xã hội,
Đề nghị các Công đoàn cơ sở triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về
CĐVC tỉnh (lồng ghép vào báo cáo nhanh kết quả hoạt động 8/3) để theo dõi,
tổng hợp.

Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- Ban TCTGNC LĐLĐ tỉnh;
- Ban Nữ công CĐVC tỉnh;
- Lưu: CĐVC tỉnh.

