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HƯỚNG DẪN
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3
và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng
Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Ban Nữ công Công đoàn
Viên chức tỉnh Cao Bằng. Công đoàn Viên chức tỉnh hướng dẫn các công đoàn cơ
sở (CĐCS) trực thuộc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ
nữ 8/3, 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng (8/3/1910 - 8/3/2020) cụ thể như sau:
1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thông qua các hoạt động kỷ niệm, nhằm giáo dục các giá trị truyền
thống của người Phụ nữ Việt Nam, tình cảm gia đình, nâng cao ý thức về vai trò
của phụ nữ trong xã hội hiện đại... khơi dậy lòng tự hào dân tộc, niềm tin vào sự
lãnh đạo của Đảng. Cổ vũ, động viên nữ CBCCVCLĐ tích cực lao động sáng
tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp CNH,
HĐH đất nước.
- Kết hợp tuyên truyền giáo dục với phát động phong trào thi đua yêu nước;
tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ
Chí Minh.
- Hoạt động tuyên truyền được tổ chức dưới nhiều hình thức đa dạng phong
phú, nội dung sáng tạo, sinh động, có sức thuyết phục, lan tỏa, tạo không khí
phấn khởi; chú trọng các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ
CBCCVCLĐ.
2. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG
- Tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày
Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Lồng ghép tổ chức
tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ
CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị
số 03/CT-TLĐ về tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm
việc nhà” trong nữ CNVCLĐ giai đoạn (2010-2020), triển khai nhiệm vụ trọng
tâm năm 2020 về công tác nữ tại cơ quan, đơn vị; biểu dương, khen thưởng
những tập thể, cá nhân tiêu biểu của phong trào.
- Cụ thể hóa các hoạt động nhằm triển khai có hiệu quả phong trào thi đua
“Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” bằng
các hình thức như nói chuyện chuyên đề, tọa đàm….
- Chủ động nắm bắt diễn biến tình hình tư tưởng, đời sống, việc làm của nữ
CBCCVCLĐ; kịp thời thăm hỏi, động viên đối với những trường hợp đoàn viên,
CBCCVCLĐ nữ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo trọng dịp này...

- Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin,
tự trọng, trung hậu, đảm đang”, chương trình hành động bình đẳng giới; tiếp tục
triển khai thực hiện Nghị quyết 11/NQ-TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết
6b/NQ-TLĐ của Tổng Liên đoàn về “Công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công
nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước” và Chỉ thị số 03/CT-TLĐ của Tổng Liên
đoàn về phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
3. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
3.1. Công đoàn Viên chức tỉnh
Hướng dẫn CĐCS tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế
Phụ nữ 8/3 (1910-2020) và 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
3.2. Công đoàn cơ sở
Theo điều kiện cụ thể của từng cơ quan, đơn vị để tổ chức hoạt động kỷ
niệm như: hội thi, tọa đàm, hái hoa dân chủ, sinh hoạt các câu lạc bộ, nói chuyện
chuyên đề... gắn với tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 6b/NQ-BCH và
Chỉ thị số 03/CT-TLĐ của Tổng LĐLĐ Việt Nam một cách thiết thực, hiệu quả,
thu hút đông đảo nữ CBCCVC tham gia.
Trên đây là Hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc
tế Phụ nữ 8/3, 1980 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Ban Thường vụ CĐVC tỉnh
đề nghị các CĐCS báo cáo nhanh kết quả sau đợt sinh hoạt về CĐVC tỉnh trước
ngày 10/3/2020.

Nơi nhận:
- Đảng ủy Khối CQ&DN tỉnh (b/c);
- Ban TCTGNC LĐLĐ tỉnh;
- Thành viên Ban Nữ công CĐVC tỉnh;
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu: CĐVC tỉnh.

