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S& 9O /LDLD
V/v tuyên truyn, t chrc các hot dông k

Kiên Giang, ngày 2-tháng 02 nám 2021

niêm ngày Quôc tê Phi,i nir 8/3 và khâi nghTa

Hai Ba Thmg
KInh glri: Các cp cong doan trong tinh
Can ci'r Hiiàng dn s 31/HD-LDLD, ngày 19/01/2021v vic hi.râng dn nhim vi
tr9ng tarn cong tác ntt cong nàrn 2021 cüa Ban Thixng vij Lien doàn Lao dng (LDLD)
tinh, nhäm thiêt thirc tuyên truyên, to chiirc các hoat dng k' nim 111 näm ngày Quc t
Phii nI 8/3 và 1981 näm khâi nghTa Hai Ba Tnrng, gàn vOi tuyên truyên ngày Quc t
Hanh phüc 20/3, Ban Thung vçi LDLD tinh huâng dn các cap cong doàn trong tinh
thirc hin các ni dung sau:
1. Tuyên truyn nghia ljch sir k nim ngày Quc t Phii nü 8/3 và khri nghia
Hai Ba Tnrng, tinh than doàn két dâu tranh cüa Phi n the gi6i, truyn thông dâu tranh
cüa Phii ntt Vit Nam và nhctng phâm chat dio dirc cüa Phii nit Via Narn thai k' dAy
miTh cong nghip hóa, hin dai hOa dAt rnràc; xây d,rng gia dinh CNVCLD no m, tin
b, h?nh phcic; cAc chü trwmg cña Dãng, chInh sách phAp lut cüa Nhà ni.ràc, B Luat
Lao dng näm 2019 tr9ng tam là quy djnh riêng dôi vói lao dng nit và các chInh sAch
lien quan trirc tiêp den lao dng nit, Luât hon nhân, gia dmnh, Lut bInh dang giâi, phông
chông bao lirc gia dInh, bio 1irc dôi vOi phii nit và tré em,
2. T chiirc cAc hot dng trong nit doàn viên, CNVCLD nhi.r h9p mat, hi thi, hi
thao, trô chcii dan gian, du khão ye nguôn thAm di tIch ljch sir, toa dam, nói chuyn chuyên
dé ...; quan tam thäm hOi, dng viên dôi vâi nit cAn b, doàn viên, CNVCLF) cô hoàn
cãnh khO khàn, mac bnh hiêrn ngheo. LDL[) tinh và Hi LHPN tinh phôi hcrp to chirc
h9p mat, nói chuyn chuyên dê k nim Ngày Quôc tê phii nit 8/3 và Kh&i nghTa Hai Ba
Tnrng (cO Ké hotch rieng).
CAc LDLD huyn, thành ph& cong doàn ngãnh, CDCS tr?c thuc LDLD tinh can
cir vào diêu kin cüa dja phi.rang, cüa ngành, cira CDCS, vic to chirc các hot dng chào
mimg k nim Ngày Quoc tê Phi nit 8/3, Khi nghia Hai Ba Trt.rng trên tinh than an toà!,
hiu quA vA phAi dArn bAo cong tAc phông chOng djch Covid - 19 theo chi do cira cap üy,
chInh quyên.
Ban Thixông vi LDLD tinh d nghj LDLD huyn, thành phô, Cong doAn ngành Va
cAc CDCS tr1rc thuOc thrc hin tot tinh than cong van nay; bAo cáo két quA thi,rc hin ye
LDLD tinh theo mu gin kèm (qua Ban Nit công) hoac dja chi email:
nucongcdkggmai1.com truOc ngày 15 thAng 03 näm 2021
BAN THU€NG VI
CHU T!CH
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