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V/v phối hợp tuyên truyền, triển khai 
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Cao Bằng, ngày 25  tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi: Các Công đoàn cơ sở trực thuộc. 
 

Thực hiện chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh về việc triển khai các văn 

bản, hướng dẫn tuyên truyền giáo dục trong đoàn viên, CBCCVCLĐ của tổ 

chức công đoàn. Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh đã cập nhật các văn bản, 

hướng dẫn giửi vào hòm thư điện tử của CĐVC tỉnh:tailieucdvccb@gmail.com 

và địa chỉ Gmail của các CĐCS trực thuộc. 

Các văn bản gồm có: 

1. Hướng dẫn số 77 - HD/BTGTU ngày 05/11/2019 về tuyên truyền kỷ 

niệm 30 năm ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2019) và 75 

năm ngày Thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2019); 

Công văn số 1194 - CV/BTGTU ngày 01/11/2019 về việc sao gửi đề cương 

tuyên truyền kỷ niệm 30 năm ngày truyền thống Hội Cựu chiến binh Việt Nam 

(06/12/1989 - 06/12/2019); Công văn số 1199 - CV/BTGTU ngày 07/11/2019 

của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Cao Bằng về việc gửi tài liệu tham khảo tháng 

11/2019. 

2. Công văn số 550/LĐLĐ-TCTGNC ngày 19/11/2019 của Liên đoàn Lao 

động tỉnh Cao Bằng về việc triển khai Tháng hành động phòng, chống 

HIV/AIDS năm 2019. 

3. Kế hoạch số 68/KH-LĐLĐ ngày 19/11/2019 về theo dõi nắm tình hình 

của nhân dân đối với Đại hội Đảng các cấp và tổng hợp ý kiến của nhân dân 

đóng góp và các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội 

XIII của Đảng. 

Ban Thường vụ CĐVC tỉnh đề nghị các Công đoàn cơ sở truy cập, tải các 

văn bản, hướng dẫn và căn cứ vào tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, các 

CĐCS chủ động phối hợp tuyên truyền, triển khai thực hiện trong đoàn viên, cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động theo yêu cầu nội dung của các văn 

bản cho phù hợp.  

   

Nơi nhận:   
- Ban TCTGNC LĐLĐ tỉnh;  

- Các CĐCS trực thuộc;  

- Lưu: CĐVC tỉnh. 

 



 


