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  Lạng Sơn, ngày    tháng 4 năm 2022 

V/v tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, 

ngày 02/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội  

đại biểu Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2023 - 2028 

 

                                     

 

Kính gửi: 

 

- Các đơn vị trực thuộc Sở;  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao thành phố; Trung tâm Văn 

hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện. 
 

 

              

Thực hiện Hướng dẫn số 85-HD/BTGTU, ngày 18/4/2022 của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 

02/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại 

hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Sở Văn 

hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và Thông 

tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và 

Truyền thông các huyện căn cứ chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác 

tuyên truyền như sau: 

I. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Tuyên truyền quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam 

theo quan điểm của Đảng trong văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng; Kết luận số 79-KL/TW, ngày 25/12/2013 của Bộ Chính trị về đẩy 

mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, ngày 28/01/2008 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khoá X về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam 

thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết số 02-

NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của 

Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới... 

2. Tuyên truyền vị trí, vai trò, sự trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức 

công đoàn Việt Nam qua các kỳ đại hội; những thành tựu đóng góp nổi bật của đội 

ngũ CNVCLĐ và tổ chức công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ 

Tổ quốc. 

3. Tuyên truyền kết quả nổi bật trong triển khai thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI; Nghị quyết Đại hội XII của Công 

đoàn Việt Nam trong các cấp công đoàn; những mô hình hoạt động công đoàn 

hiệu quả; gương tập thể, cá nhân cán bộ công đoàn tiêu biểu, xuất sắc, CNVCLĐ 

giỏi, có thành tích xuất sắc. 
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4. Tuyên truyền mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của đại hội công đoàn 

các cấp; nội dung dự thảo các văn kiện trình đại hội; các phong trào thi đua, các 

công trình, sản phẩm của đoàn viên, CNVCLĐ, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh 

hướng về đại hội. 

5. Tuyên truyền diễn biến, kết quả của đại hội công đoàn các cấp; phương 

hướng hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ nhiệm kỳ 2023-2028; các 

hoạt động quán triệt, học tập, triển khai Nghị quyết ngay sau khi Đại hội kết thúc. 

II. HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN 

Tùy thuộc vào tình hình thực tế, các cơ quan, đơn vị, có thể tổ chức tuyên 

truyền bằng các hình thức phù hợp như:  

Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền đại 

hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ 

XVII, nhiệm kỳ 2023 -2028 trên các phương tiện thông tin đại chúng, tuyên 

truyền cổ động trực quan trên đường phố (bằng băng-zôn, pa-nô, áp-phích, bảng 

điện tử...). Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao, triển lãm, chiếu 

phim… thiết thực chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công 

đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 -2028 nhằm thu hút đông đảo 

CNVCLĐ và các tầng lớp Nhân dân tham gia. 

IV. MỘT SỐ KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN 

1. Nhiệt liệt chào mừng đại hội công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công 

đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 -2028! 

2. Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp của 

đoàn viên, công nhân, viên chức lao động, vì sự phát triển bền vững của đất nước! 

3 Công nhân, viên chức lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết 

đại hội công đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lạng 

Sơn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 -2028! 

4. Công nhân, viên chức lao động đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! 

5. Năng suất, chất lượng, hiệu quả là trách nhiệm và lợi ích của mỗi đoàn 

viên và người lao động! 

6. Công nhân, viên chức lao động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội 

công đoàn các cấp và Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII, 

nhiệm kỳ 2023 -2028! 

7. Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên nền tảng liên minh giai 

cấp công nhân với giai cấp nông dân và đội ngũ trí thức do Đảng lãnh đạo! 

8. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt 

Nam, người lãnh đạo, tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm! 

9. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

10. Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 
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Nhận được công văn này, đề nghị các đơn vị trực thuộc Sở; Phòng Văn hóa và 

Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền 

thông các huyện, thành phố triển khai các hoạt động tuyên truyền đạt hiệu quả./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên;(T/h) 

- Ban TG Tỉnh ủy LS; (B/c) 

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Trang TTĐT Sở; 

- Lưu: VT, QLVH&GĐ(HVĐ). 

 

  KT.GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

                        Phan Văn Hòa 
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