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V/v hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2021 

Bắc Kạn, ngày         tháng 02 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  
 

- Liên đoàn Lao động các huyện, thành phố; 
- Công đoàn ngành địa phương; 
- Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; 
- Công đoàn cơ sở thuộc ngành TW đóng trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Công văn số 1608/TLĐ, ngày 02/02/2021 của Tổng Liên đoàn Lao 
động Việt Nam về việc tổ chức “Tuần lễ Áo dài” và Công văn số 1592/BTV, ngày 

03/01/2021 của Ban Thường vụ Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bắc Kạn về việc phối 

hợp tuyên truyền hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2021; Liên đoàn Lao động 

tỉnh đề nghị các cấp công đoàn triển khai, thực hiện một số hoạt động sau: 

- Phát động, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 
mặc áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, 
các sự kiện của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng đồng. 

- Vận động nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc áo dài 
trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo thuận 
tiện, an toàn lao động, từ ngày 01/3 đến ngày 08/3/2021, tập trung đồng loạt vào 
ngày 08/3/2021 nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, nơi sinh sống. 

- Sử dụng các kênh truyền thông của ngành, địa phương, đơn vị như trang 

thông tin điện tử, website, mạng xã hội… nhằm tăng cường tuyên truyền, quảng 
bá trước, trong và sau thời gian tổ chức các hoạt động nhằm khẳng định và tôn 

vinh giá trị của Áo dài trong đời sống xã hội. 
Đề nghị các cấp công đoàn quan tâm triển khai thực hiện. Kết quả thực hiện 

phản ánh chung vào báo cáo hoạt động công đoàn định kỳ gửi về Liên đoàn Lao 
động tỉnh. 

 

 
 Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Tổng LĐLĐ Việt Nam(b/c); 

- Hội LHPN tỉnh (p/h); 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 
- Như kính gửi (t/h); 

Gửi bản giấy: 
- Các đơn vị chưa sử dụng TDOffice (t/h);         

- Lưu: VT, Ban CTCS. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHỦ TỊCH 
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