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     TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số: 761/LĐLĐ-CTCS 

V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền Tháng Công 

nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021; 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại 

biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
       Quảng Trị, ngày 22 tháng 4 năm 2021 

  

    

           Kính gửi:   

- LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố; 

- Công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức tỉnh; 

- Công đoàn các đơn vị trung ương trên địa bàn. 

 

Thực hiện Công văn số 1793/TLĐ ngày 06 tháng 4 năm 2021 của Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam về tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 

(01/5/1886-01/5/2021), Kế hoạch số 64/KH-LĐLĐ ngày 26/04/2021 của LĐLĐ tỉnh 

về  tổ chức các hoạt động “Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn vệ 

sinh lao động” năm 2021, hưởng ứng Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026,  an Thư ng v  LĐLĐ 

tỉnh đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện một số nội dung sau   

1. Bám sát nội dung Hướng dẫn số 04/HD-BTGTW ngày 05 tháng 4 năm 

2021 của  an Tuyên giáo Trung ương về hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 ngày 

Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2021), Hướng dẫn số 46/HD-LĐLĐ ngày 03 

tháng 3 năm 2021 của LĐLĐ tỉnh về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, sự định hướng của cấp 

ủy Đảng, chính quyền địa phương để tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 

135 ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2021) gắn với các hoạt động Tháng 

Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 (Đề cương đã đăng tải trên 

Website Công đoàn Quảng Trị). 

2. Chỉ đạo treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền từ ngày 22/04/2021 đến 

30/5/2021, c  thể: 

- LĐLĐ các huyện, thị xã, thành phố; công đoàn ngành, Công đoàn Viên chức 

tỉnh chỉ đạo mỗi CĐCS treo ít nhất 01 băng rôn tuyên truyền tại tr  sở cơ quan, đơn 

vị, doanh nghiệp. 

http://congdoan.quangtri.gov.vn/nvlaws/Huong-dan/Huong-dan-cac-hoat-dong-huong-ung-Thang-Cong-nhan-va-Thang-hanh-605/
http://congdoan.quangtri.gov.vn/nvlaws/Huong-dan/Huong-dan-cac-hoat-dong-huong-ung-Thang-Cong-nhan-va-Thang-hanh-605/
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- Công đoàn các đơn vị trung ương trên địa bàn treo băng rôn tuyên truyền tại 

tr  sở cơ quan, đơn vị. 

- Nội dung: Có nội dung khẩu hiệu tuyên truyền kèm theo. 

3. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cổ động cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong th i gian 

từ ngày 15/5 đến ngày 22/5/2021, đặc biệt cao điểm công tác tuyên truyền từ ngày 

20/5 đến ngày 22/5/2021. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ, 

thông tin về đề tài ngư i tốt, việc tốt, thực hiện quyền lợi và nghĩa v  của cử tri. Tập 

trung tuyên truyền về diễn biến cuộc bầu cử, không khí phấn khởi, tin tưởng, dân 

chủ, đúng pháp luật trong bầu cử, nhất là ý thức tự giác thực hiện quyền lợi và trách 

nhiệm của cử tri là đoàn viên, CNVCLĐ trong ngày bầu cử 23/5/2021.  

4. Chủ động phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chí địa phương tuyên 

truyền sâu rộng về các hoạt động của đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ và các cấp 

công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tăng cư ng viết tin bài, đưa 

tin về các hoạt động tại các cấp Công đoàn đăng trên Website Công đoàn Quảng Trị, 

Trang Facebook Công đoàn Quảng Trị và Trang Facebook của đơn vị mình. Tích 

cực chia sẻ các thông tin trên Facebook Công đoàn Quảng Trị, trang Facebook của 

các cấp công đoàn, tạo sức lan tỏa lớn trong xã hội về giai cấp công nhân và tổ chức 

Công đoàn Việt Nam./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Thư ng trực LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu  VT, CTCS. 

TM.BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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KHẨU HIỆU TUYÊN TUYỀN 

(Kèm theo Công văn số 761/LĐLĐ- CTCS ngày 22 tháng 4 năm 2021 của LĐLĐ tỉnh      

về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Tháng Công nhân và Tháng hành động về 

ATVSLĐ năm 2021; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 – 2026) 

 

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ 

năm 2021!  

2. Chào mừng kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế lao động 1/5 (1886-2021)! 

3. Tinh thần Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và Ngày 

Quốc tế lao động 1/5 bất diệt !  

4. Công đoàn đồng hành cùng doanh nghiệp; vì sự phát triển bền vững của 

doanh nghiệp, vì quyền lợi của ngư i lao động !  

5. Công nhân, viên chức, lao động Quảng Trị đoàn kết, đổi mới, sáng tạo   

 ây dựng quê hương giàu đ p, văn minh. 

6. Nhiệt liệt chào mừng Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ! 

7. Ngày 23-5-2021, cử tri cả nước đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ! 

8. Cử tri cả nước tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 

biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 ! 

9. Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp là quyền 

và nghĩa v  của mỗi công dân ! 

10. Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là ngày hội của toàn dân ! 
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