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Số: 1408 /LĐLĐ
V/v triển khai nhiệm vụ công tác
tuyên giáo Công đoàn 3 tháng cuối năm
2021 và định hướng nhiệm vụ năm 2022

Kính gửi:

Lào Cai, ngày 18

tháng 10 năm 2021

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố, thị xã;
- Công đoàn ngành và tương đương.

Căn cứ Thông báo số 432/TB-TLĐ, ngày 05/10/2021 của Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam về việc Thông báo ý kiến kết luận tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc
ngày 30/9/2021, triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo Công đoàn 3 tháng cuối năm
2021 và định hướng nhiệm vụ năm 2022, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh
yêu cầu các cấp công đoàn tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác
tuyên giáo như sau:
1. Tiếp tục thực hiện Chương trình đẩy mạnh công tác truyền thông công đoàn
đến năm 2023; chủ động xây dựng, phản ánh, truyền tải, lan tỏa những hình ảnh đẹp
của cán bộ, đoàn viên, tổ chức Công đoàn đến với đông đảo đoàn viên, người lao
động, các tầng lớp nhân dân và toàn xã hội.
2. Chủ động đấu tranh phản bác với các quan điểm sai trái và những luận điệu
thù địch đối với chế độ ta và tổ chức công đoàn.
3. Đổi mới nội dung, hình thức, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong công tác tuyên truyền, giáo dục, trọng tâm là tuyên truyền chính trị, pháp luật
đến đoàn viên, người lao động. Nghiên cứu sáng tạo các mô hình, biện pháp tuyên
truyền thiết thực, hiệu quả với từng nhóm đối tượng đoàn viên, người lao động.
4. Tiếp tục phối họp với các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương đẩy
mạnh tuyên truyền về hoạt động công đoàn trong tỉnh, trọng tâm trước mắt là tuyên
truyền việc tham gia phòng, chống dịch bệnh, chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, công nhân,
viên chức, lao động, những cách làm hay, mô hình tốt, những gương cán bộ công
đoàn tích cực tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, góp phần lan tỏa hình ảnh
cán bộ công đoàn, tổ chức Công đoàn trong xã hội. Mỗi cán bộ tuyên giáo công đoàn,
cán bộ công đoàn cơ sở phải như một phóng viên ghi nhận, truyền tải được các nội
dung, hình ảnh về những hoạt động thiết thực, có ý nghĩa của tổ chức Công đoàn ở cơ
sở trong đại diện bảo vệ, chăm lo cho đoàn viên, người lao động.
5. Đẩy mạnh tuyên truyền triển khai Chương trình hành động của Tổng Liên
đoàn, của cấp ủy, tổ chức Đảng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị
quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn
Việt Nam trong tình hình mới”; tiếp tục việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ
Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí
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Minh trong các cấp công đoàn; tuyên truyền phát triển đoàn viên và thành lập công
đoàn cơ sở.
6. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng thông tin điện
tử và mạng xã hội của các cấp công đoàn.
7. Kiện toàn kịp thời và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Ban Chỉ đạo
35 trong các cấp Công đoàn; tăng cường công tác đấu tranh, phản bác thông tin xấu
độc, sai trái, thù địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam.
Trên đây là nội dung triển khai nhiệm vụ công tác tuyên giáo Công đoàn 3
tháng cuối năm 2021 và định hướng nhiệm vụ năm 2022, Ban Thường vụ Liên đoàn
Lao động tỉnh yêu cầu các cấp công đoàn triển khai thực hiện./.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Như Kính gửi;
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