
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 
TỈNH  BẮC KẠN 

 

Số:             /LĐLĐ-CSPL&QHLĐ 

V/v triển khai thực hiện phong trào thi đua 

 “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển 

đổi số giai đoạn 2022-2025”  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Bắc Kạn, ngày         tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:  - Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố;  
- Các Công đoàn ngành;  
- Các Công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh. 

Căn cứ Kế hoạch số 635/KH-UBND, ngày 10/10/2022 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về phát động Phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình 
chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025”(gọi tắt là Phong trào thi đua). Liên đoàn Lao 
động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn chủ động phối hợp với chính quyền, người sử 

dụng lao động triển khai thực hiện các nội dung sau: 

1. Tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức, lao động nâng cao nhận 

thức về chuyển đổi số và kỹ năng ứng dụng công nghệ số, lựa chọn đảm nhận những nội 

dung phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và khả năng trong việc thực hiện chuyển đổi số 

phát huy được sáng kiến, sáng tạo của đoàn viên, công nhân viên chức, lao động.  

2. Xây dựng chương trình, kế hoạch, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số theo từng 

ngành, lĩnh vực, địa phương và doanh nghiệp; phát động Phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy 

mạnh chương trình chuyển đổi số giai đoạn 2022-2025” gắn với các phong trào thi đua yêu 
nước do các cấp, các ngành triển khai, thực hiện phù hợp với điều kiện thực tế của mỗi cơ 
quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, tạo động lực mới cho việc thực hiện các phong 

trào thi đua yêu nước, nhằm thu hút sự tham gia, ủng hộ của các tập thể, đoàn viên, công 
nhân viên chức, lao động xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số, xã hội số. 

3. Sơ kết, tổng kết Phong trào thi đua, đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt 

thành tích xuất sắc trình cấp có thẩm quyền khen thưởng theo quy định tại Kế hoạch số 

635/KH-UBND, ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn. 

Nhận được công văn này đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện. Định 

kỳ hằng năm báo cáo kết quả thực hiện về Liên đoàn Lao động tỉnh (kết quả thực 

hiện báo cáo thành một nội dung riêng trong báo cáo kết quả hoạt động công đoàn).  
(Kế hoạch số 635/KH-UBND, ngày 10/10/2022 của UBND tỉnh Bắc Kạn về 

Phát động Phong trào thi đua “Bắc Kạn đẩy mạnh chương trình chuyển đổi số 

giai đoạn 2022-2025” gửi kèm theo công văn này và đăng tải trên trang website 

của LĐLĐ tỉnh, tại địa chỉ: http://congdoanbackan.org.vn).   

 

Nơi nhận:                                                                     
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi (t/h); 

- UBND tỉnh (thay b/c); 

- Ban TĐKT tỉnh;    

- Sở TT&Truyền thông tỉnh;     

- Website LĐLĐ tỉnh; 

Gửi bản giấy:  

- Các đơn vị không có TDOffice (t/h);   

- Lưu: VT, CSPL&QHLĐ. 
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