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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

Số: 708/LĐLĐ-CTCS 
V/v đăng ký nội dung thi đua năm 2021 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 22 tháng 02 năm 2021 

 

Kính gửi:               Ủy ban Mặt trận Tổ Việt Nam tỉnh Quảng Trị 

 

Thực hiện Công văn số 01/MTTQ-KTĐ ngày 18/02/2021 của Ủy ban Mặt trận 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh “V/v đăng ký nội dung thi đua năm 2021”, Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh đăng ký các nội dung thi đua năm 2021 như sau: 

I. NỘI DUNG THI ĐUA. 

 1. Chủ đề thi đua: 

 "Tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa nghị quyết của 

Đảng vào cuộc sống". 

 2. Nội dung thi đua: 

2.1. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ ra sức thi đua phát huy sáng kiến, sáng tạo, 

cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, 

công nghệ; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, cải cách hành chính; đồng hành cùng 

với doanh nghiệp vượt khó, thúc đẩy tăng năng suất lao động và hiệu quả công tác, 

đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ 

được giao và chỉ tiêu kinh tế-xã hội của ngành, địa phương và tỉnh Quảng Trị. 

2.2. Đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động do Tổng LĐLĐ Việt Nam 

phát động, trọng tâm là các phong trào: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; “Giỏi việc 

nước, đảm việc nhà”; “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm ATVSLĐ”; “Đổi mới, sáng tạo, 

hiệu quả trong hoạt động của tổ chức công đoàn”; “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, cuộc 

vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với chủ đề hoạt 

động công đoàn năm 2021: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở”. 

2.3. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh; tích cực tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng 

Chính phủ và UBND tỉnh phát động: “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; 

“Cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau”; “Doanh nghiệp 

Việt Nam hội nhập và phát triển”; “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện 

văn hoá công sở”... 
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2.4. Tập trung tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nghị quyết đại hội đảng 

các cấp, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm của Đại hội Thi đua yêu 

nước toàn quốc lần thứ X và công tác thi đua, khen thưởng trong CNVCLĐ toàn quốc 

giai đoạn 2020 - 2025. 

2.5. Nâng cao hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích và phúc lợi cho đoàn viên, 

người lao động, quan tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, CNVCLĐ có 

hoàn cảnh khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.   

 II. MỘT SỐ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU. 

- Phát triển trên 1.500 đoàn viên, thành lập 20 CĐCS khu vực doanh nghiệp.  

- Tham gia bồi dưỡng, giới thiệu trên 1.000 đoàn viên công đoàn ưu tú cho 

Đảng xem xét kết nạp.   

- Thu kinh phí công đoàn doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn đạt trên 95%.  

- Hỗ trợ 30 nhà Mái ấm công đoàn cho CNVCLĐ khó khăn về nhà ở. 

- Phối hợp hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, thanh tra thực hiện pháp luật lao động, 

công đoàn từ 80 doanh nghiệp trở lên. 

- 100% CĐCS khu vực hành chính sự nghiệp phối hợp tổ chức Hội nghị 

CBCC,VC.  

- 100% CĐCS khu vực doanh nghiệp (từ 10 lao động trở lên) phối hợp tổ chức 

Hội nghị người lao động và có thoả ước lao động tập thể đạt chất lượng. 

- 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức tối thiểu 01 hội nghị trao đổi 

kinh nghiệm hoạt động, nâng cao chất lượng CĐCS. 

 III. ĐĂNG KÝ DANH HIỆU THI ĐUA:  

Cờ thi đua UBND tỉnh, Cờ thi đua Chính phủ./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên;  

- Thường trực, các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, CTCS.                                               

TM.BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

                          

 

 
Nguyễn Thị Thu Hà 
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