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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH QUẢNG TRỊ 
 

Số: 73/KH-LĐLĐ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Trị, ngày 08 tháng 11 năm 2021 

                       

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn  

và sự kiện lịch sử của đất nước và tỉnh Quảng Trị năm 2022 
 

   

Thực hiện Thông báo kết luận số 143-TB/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về “Kế hoạch tổ chức kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2002 và một số    

nội dung khác”; Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn trong năm 2022 trong các cấp công đoàn tỉnh 

Quảng Trị với các nội dung cụ thể sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Thông qua các hoạt động nhằm tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch 

sử, văn hóa, cách mạng của dân tộc và quê hương Quảng Trị anh hùng; giáo dục, 

nâng cao nhận thức, trách nhiệm và niềm tự hào của cán bộ, đoàn viên, người lao 

động trong tỉnh về thực hiện công cuộc đổi mới, tiến hành công nghiệp hóa - hiện đại 

hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; 

đồng thời tôn vinh và thể hiện lòng biết ơn sâu sắc tới Chủ tịch Hồ Chí Minh và các 

thế hệ người Việt Nam đã hy sinh xương máu và có nhiều đóng góp to lớn vì độc lập, 

hòa bình, thống nhất đất nước. 

 2. Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong các cấp công 

đoàn; cổ vũ, động viên cán bộ, đoàn viên, người lao động phát huy truyền thống cách 

mạng hào hùng của quê hương Quảng Trị, tích cực thi đua lao động sản xuất, công 

tác, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức, để quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ 

phát triển kinh tế-xã hội năm 2022 của tỉnh, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVII, Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; 

hướng đến chào mừng đại hội công đoàn các cấp, tiến tới Đại hội Công đoàn tỉnh 

Quảng Trị lần thứ XIII (nhiệm kỳ 2023-2028). 

 3. Các hoạt động phải được tổ chức thiết thực, hiệu quả cao, tránh hình thức, 

phù hợp với điều kiện cụ thể của địa phương và diễn biến của dịch bệnh Covid-19, 

huy động được sự hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo cán bộ, đoàn viên, 

người lao động và các cấp công đoàn. 
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 II. NỘI DUNG 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục 

 - Tập trung tuyên truyền sâu rộng về truyền thống, ý nghĩa ý nghĩa lịch sử các 

ngày lễ lớn, về truyền thống cách mạng hào hùng, mảnh đất, con người Quảng Trị,  

về truyền thống lịch sử và sứ mệnh của giai cấp công nhân là tổ chức Công đoàn  

Việt Nam: Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 

03/02/2021); Kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-

19/5/2021); kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-

07/4/2022); 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972-01/5/2022); 50 năm 

sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị (1972-2022); 75 năm 

ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2022); kỷ niệm 93 năm ngày thành lập 

Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2022)...  

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

Trang thông tin điện tử Công đoàn Quảng Trị, Trang fapage Facebook, Zalo của các 

cấp công đoàn trong tỉnh, trọng tâm là tuyên truyền về các chương trình hoạt động 

lớn của tỉnh trong năm 2022 như: Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng 

Trị gắn với Lễ hội “Thống nhất non sông” dịp kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng hoàn 

toàn miền Nam, thống nhất đất nước; Lễ hội “Vì hòa bình” gắn 50 năm sự kiện 81 

ngày đêm bảo vệ Thành Cổ Quảng Trị và kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh Liệt 

sỹ; sự kiện kỷ niệm 115 năm ngày sinh Tổng Bí thư Lê Duẩn (07/4/1907-07/4/2022). 

 - Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, nói chuyện truyền thống, gặp mặt nhân chứng 

lịch sử; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao. Tuyên truyền, vận động 

đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các cuộc thi tìm hiểu trên internet, mạng 

xã hội; tổ chức tuyên truyền trực quan (băng rôn, cờ phướn, cụm thông tin cổ 

động, pa nô, áp phích, khẩu hiệu, màn hình cổ động, treo cờ Tổ quốc...); thiết kế các 

ấn phẩm tuyên truyền, infographic, ảnh bìa và ảnh đại diện các trang cá nhân, các 

clip... theo nội dung từng dịp kỷ niệm. 

 2. Tổ chức các hoạt động, các công trình, việc làm có ý nghĩa tri ân các 

anh hùng liệt sỹ, đối tượng chính sách, gia đình có công với cách mạng 

- Tổ chức hoạt động thăm hỏi, tặng quà động viên Bà mẹ Việt Nam anh hùng, 

thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình chính sách. 

- Vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia đóng góp quỹ “Đền ơn 

đáp nghĩa”. Khảo sát, vận động hỗ trợ, đóng góp để xây mới, sửa chữa nhà tình nghĩa, 

các công trình phục vụ đời sống, sinh hoạt của các gia đình chính sách vào dịp kỷ niệm 

75 năm Ngày Thương binh Liệt sỹ. 
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 3. Phát động các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ  

- Tiếp tục phát động các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”; 

“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”. Động viên đoàn viên, CNVCLĐ ra sức, nỗ lực thi đua hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của 

tỉnh năm 2022, hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn tỉnh 

Quảng Trị đề ra.  

- Tổ chức, vận động và khen thưởng kịp thời đoàn viên, NLĐ có các sáng kiến, 

giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động  

và bảo đảm ATVSLĐ. Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong lao động sản xuất và tích cực tham gia các hoạt động do tổ chức công đoàn 

phát động. 

- Các cấp công đoàn tập trung huy động nguồn lực để thực hiện các công trình 

có ý nghĩa của tổ chức công đoàn chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn, chào mừng 

đại hội công đoàn các cấp; chú trọng thực hiện các công trình “Đền ơn đáp nghĩa” 

nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ và 93 năm Ngày thành lập 

Công đoàn Việt Nam. Trong đó mỗi công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn 

trực thuộc, công đoàn cơ sở có ít nhất 01 công trình, việc làm có ý nghĩa thiết thực 

chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị (01/5/1972-01/5/2022). 

4. Các hoạt động quy mô tập trung cấp tỉnh 

4.1. Xây dựng nhà tình nghĩa tặng gia đình chính sách 

- Nội dung: Huy động nguồn lực của các cấp công đoàn trong tỉnh và cả nước 

để triển khai chương trình xây dựng từ 30-50 nhà tình nghĩa cho gia đình có công với 

cách mạng đang khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh. 

- Thời gian: Tháng 01 đến tháng 7/2022. 

 4.2. Tổ chức Lễ phát động và triển khai các hoạt động Tháng Công nhân, 

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 (có kế hoạch riêng). 

 - Thời gian: Tháng 5/2022. 

4.3. Tổ chức hoạt động thăm hỏi, tri ân các gia đình chính sách, thương binh, 

liệt sỹ nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh, Liệt sỹ (có kế hoạch riêng) 

- Thời gian: Tháng 7/2022. 
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4.4.  Tổ chức “Tuần lễ cao điểm” chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập 

Công đoàn Việt Nam 

- Nội dung:  

+ Tập trung đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở. 

Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp công đoàn tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 

2023-2028. 

+ Các cấp công đoàn chủ động tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền có 

những hoạt động cụ thể, thiết thực chăm lo cho CNVCLĐ như: đối thoại chính sách, 

chăm sóc sức khỏe, tổ chức thăm hỏi, tặng quà, tặng nhà “Mái ấm Công đoàn” cho 

đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp… 

- Thời gian: Tháng 7/2022. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Liên đoàn Lao động tỉnh 

 - Xây dựng và triển khai tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm các ngày 

lễ lớn, sự kiện lịch sử của đất nước, tỉnh Quảng Trị năm 2022 đến các cấp công đoàn. 

 - Giao Ban Công tác cơ sở: làm bộ phận thường trực tham mưu cho BTV 

LĐLĐ tỉnh hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các cấp công đoàn triển khai thực hiện hiệu 

quả Kế hoạch; tổng hợp báo cáo kết quả hoạt động. Xây dựng đề cương, nội dung 

tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong năm 2022, triển khai đến các cấp công đoàn. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên phương tiện thông tin đại chúng, Trang Thông 

tin điện tử LĐLĐ tỉnh, Facebook Công đoàn Quảng Trị.  

Tham mưu các nội dung: Huy động nguồn lực của các cấp công đoàn trong tỉnh 

và cả nước để triển khai chương trình xây dựng từ 50-75 nhà tình nghĩa cho gia đình 

có công với cách mạng đang khó khăn về nhà ở trên địa bàn tỉnh; tổ chức Lễ phát 

động và triển khai các hoạt động Tháng Công nhân, Tháng hành động về ATVSLĐ 

năm 2022; triển khai “Tuần lễ cao điểm” chào mừng kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập 

Công đoàn Việt Nam. 

- Giao Văn phòng LĐLĐ tỉnh tham mưu phát động phong trào thi đua đặc biệt 

trong đoàn viên, CNVCLĐ và các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị lập thành tích chào 

mừng các ngày lễ lớn trong năm 2022. 

- Giao Ban Tổ chức - Kiểm tra: Tham mưu đẩy mạnh công tác phát triển đoàn 

viên, thành lập công đoàn cơ sở. Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo các cấp công đoàn tổ 

chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2023-2028.  

- Giao Ban Tài chính: Tham mưu đảm bảo nguồn lực tổ chức các hoạt động. 
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 2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở. 

 - Căn cứ nội dung của kế hoạch này, sự chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Thường vụ 

LĐLĐ tỉnh và điều kiện thực tiễn của địa phương, đơn vị để cụ thể hóa, xây dựng     

kế hoạch, báo cáo với cấp ủy, chính quyền đồng cấp, triển khai thực hiện ở cấp mình. 

 - Đối với LĐLĐ các địa phương có sự kiện kỷ niệm 50 năm ngày giải phóng 

trong năm 2022 cần nghiên cứu, lựa chọn, xây dựng kế hoạch để đăng ký thực hiện 

các công trình, việc làm có ý nghĩa chào mừng với quy mô phù hợp, hiệu quả và  

thiết thực. 

   Trên đây là kế hoạch hưởng ứng tổ chức hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn 

trong năm 2022 của các cấp công đoàn tỉnh Quảng Trị. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh  

đề nghị các cấp công đoàn nghiêm túc triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao. Nếu có 

khó khăn, vướng mắc thì phản ánh về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Công tác cơ sở) xem xét, 

giải quyết./.       

 
Nơi nhận: 

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Các LĐLĐ huyện, thị xã, thành phố;  

- Các công đoàn ngành, CĐVC tỉnh;  

- Các công đoàn khối trực thuộc trung ương; 

- Thường trực; các ban LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, CTCS. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Nguyễn Thế Lập 
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