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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 72 /KH-LĐLĐ Quảng Trị, ngày  08  tháng  11 năm 2021 

  

KẾ HOẠCH 

Phát động chương trình “Áo dài yêu thương” 

trong nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ 

 

Thực hiện Hướng dẫn công tác nữ công năm 2021 của Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh; nhằm thiết thực tổ chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đại biểu 

Phụ nữ tỉnh Quảng Trị lần thứ XV nhiệm kỳ 2021-2026, hướng đến chào mừng 

Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2021-2026,               Ban 

Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch phát động chương trình “Áo dài yêu 

thương” trong nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ với những nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Chương trình “Áo dài yêu thương” là việc làm thiết thực, góp phần chăm 

lo đời sống vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, CNVCLĐ, đặc biệt là nữ công 

nhân lao động và con công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. 

 - Nhằm tiếp tục bảo tồn và tôn vinh giá trị áo dài trong đời sống xã hội, khơi 

dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt Nam; đồng 

thời tạo sự đoàn kết, gắn bó, chia sẻ trong nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. 

 - Những sản phẩm áo dài từ chương trình “Áo dài yêu thương” được trao 

tặng đúng nơi, đúng đối tượng. 

II. THỜI GIAN  

1. Thời gian phát động: từ ngày 01/11/2021 đến ngày 28/02/2022.  

2. Thời gian trao tặng: Tháng 3/2022 (Chào mừng Đại hội Đại biểu Phụ nữ 

toàn quốc lần thứ XIII nhiệm kỳ 2021-2026, gắn với Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh 

Quảng Trị lần thứ XV nhiệm kỳ 2021-2026 và kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ 

nữ (08/3/1910-08/3/2022). 

 III. NỘI DUNG 

 1. Đối tượng 

 - Đối tượng tham gia chương trình: Nữ cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ khối 

hành chính sự nghiệp, khối các trường học hoặc các tập thể, cá nhân thuộc tổ chức 

doanh nghiệp tư nhân ủng hộ, trao tặng các sản phẩm áo dài (vải hoặc trang phục 

áo dài may sẵn…). 

 - Đối tượng được trao tặng từ chương trình: Nữ CNVCLĐ, hội viên phụ nữ, 

con nữ CNVCLĐ (là học sinh cấp 3, sinh viên) có hoàn cảnh khó khăn tại các cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp; khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới… 
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 2. Hình thức 

 2.1. Hình thức triển khai 

- Ban Nữ công quần chúng công đoàn cơ sở tuyên truyền về mục đích, ý 

nghĩa của chương trình “Áo dài yêu thương” và vận động nữ đoàn viên, CNVCLĐ 

tích cực tham gia chương trình thông qua các buổi sinh hoạt nữ công tại cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp. 

- Tùy theo tình hình thực tế của đơn vị, các CĐCS có thể quy định số lượng 

sản phẩm ủng hộ chương trình, ít nhất 10 sản phẩm/đơn vị.  

- Sản phẩm áo dài phải đảm bảo chất lượng và còn giá trị sử dụng từ 70% 

trở lên; khuyến khích quyên góp, ủng hộ sản phẩm áo dài mới. Áo dài được quyên 

góp phải giặt ủi sạch sẽ, gấp gọn gàng, đủ bộ và đóng gói cẩn thận (có ghi rõ kích 

cỡ size hoặc cân nặng phù hợp). 

2.2. Hình thức trao tặng 

- Tùy theo tình hình thực tế, các CĐCS tổ chức tiếp nhận và trao tặng áo dài 

đến nữ CNVCLĐ, con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị. Hoặc thông 

qua Ban Nữ công quần chúng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khâu nối và tổ 

chức trao tặng cho nữ CNVCLĐ, con CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn tại đơn vị 

khác. 

- Ban Nữ công quần chúng công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở căn cứ vào số 

lượng sản phẩm áo dài để phối hợp với Hội LHPN cùng cấp tổ chức trao tặng cho 

hội viên phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn có nhu cầu sử dụng áo dài trên địa bàn tỉnh. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Liên đoàn Lao động tỉnh 

 - Xây dựng Kế hoạch phát động chương trình“Áo dài yêu thương” đến các 

cấp công đoàn. 

- Giao Ban Công tác cơ sở LĐLĐ tỉnh hướng dẫn, theo dõi việc triển khai 

của các cấp công đoàn. Thực hiện công tác tuyên truyền trên Trang thông tin điện 

tử và trang Facebook Công đoàn Quảng Trị. 

2. Liên đoàn lao động huyện, thị xã, thành phố; công đoàn ngành; Công 

đoàn Viên chức tỉnh 

- Xây dựng kế hoạch phát động chương trình rộng khắp và vận động nữ 

CNVCLĐ tự nguyện tham gia thực hiện chương trình.  

 - Báo cáo kết quả triển khai thực hiện lồng ghép trong báo cáo 6 tháng đầu 

năm về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Công tác cơ sở, email: 

letrangcdqt@gmail.com) để tập hợp. 

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội Đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng 

Trị lần thứ XV, nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội Đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ 

XIII, nhiệm kỳ 2021-2026 và hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài năm 2022” chào mừng 

kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (08/3/1910-08/3/2022), Ban Thường vụ 

mailto:letrangcdqt@gmail.com
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LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn căn cứ vào tình hình thực tế để triển khai 

thực hiện. Trong quá trình triển khai, nếu có vướng mắc, đề nghị báo cáo về Liên 

đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Công tác cơ sở) để được hỗ trợ./. 

 
 

Nơi nhận: 
    - Ban Nữ công TLĐ (để báo cáo); 

    - Hội LHPN tỉnh; 

    - Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; 

    - Lưu: VT, CTCS. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thu Hà 
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