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Số:       /LĐLĐ-CTCS 

V/v tuyên truyền thực hiện chủ trương,  

chính sách phát triển kinh tế-xã hội và tiếp tục 

phòng, chống dịch Covid-19; hưởng ứng 

Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn 

giao thông” trên mạng xã hội VCNet 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 Bắc Kạn, ngày      tháng 9 năm 2020 

 

Kính gửi:  - Các Liên đoàn Lao động huyện, thành phố;  

- Các Công đoàn ngành;  

- Các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh; 

- Các CĐCS trực thuộc ngành TW đóng trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 952/TLĐ, ngày 04/9/2020 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về việc thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-MTTW-ĐCT và Thông 

tri số 09/TT-MTTW-BTT; Công văn số 562/MTTQ-BTT, ngày 10/9/2020 của 

Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc đẩy mạnh vận động toàn dân phát 

triển kinh tế - xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của đại dịch 

Covid-19; công văn số 192/BATGT-VP, ngày 10/9/2020 của Ban An toàn giao 

thông tỉnh về hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” 

trên mạng xã hội VCNet, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các cấp công đoàn 

thực hiện như sau: 

1. Tuyên truyền, vận động thực hiện chủ trương, chính sách phát triển 

kinh tế xã hội; tiếp tục phòng, chống dịch Covid-19 

Tập trung tuyên truyền đến đoàn viên, người lao động hiểu và thực hiện chủ 

trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về phục hồi và phát triển 

kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội và tiếp tục phòng, chống, khắc phục tác động của 

đại dịch Covid-19, trọng tâm là Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ 

Chính trị về chủ trương khắc phục tác động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và 

phát triển nền kinh tế đất nước; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của 

Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo trật tự an toàn xã hội 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19; các chủ trương, chính sách liên quan trực tiếp 

đến đoàn viên, người lao động. 

Đẩy mạnh vận động các doanh nghiệp, tổ chức, cơ quan, đơn vị, đoàn viên, 

người lao động phát huy nguồn lực để phục hồi và phát triển kinh tế của đất nước 

thông qua các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, như: Cuộc vận động 

“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào "Đoàn kết sáng tạo" theo Kế hoạch 



số 46/KH-MTTQ-BTT ngày 27/2/2020 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt 

Nam tỉnh; phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo, bảo đảm an toàn 

vệ sinh lao động”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động công đoàn”; 

“Cán bộ, công chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”, cuộc vận động “Cán bộ, 

công chức, viên chức Bắc Kạn nói không với tiêu cực”… 

Tổ chức giám sát, phản biện xã hội về nội dung thực hiện chính sách phục 

hồi và phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội và cải cách thủ tục hành chính 

trong điều kiện tác động của đại dịch Covid-19. Tiếp tục tuyên truyền, vận động 

đoàn viên, người lao động tích cực tham gia phòng chống dịch bệnh Covid-19. 

2. Hưởng ứng Cuộc thi trắc nghiệm “Chung tay vì an toàn giao thông” 

trên mạng xã hội VCNet 

Tuyên truyền và phát động cuộc thi đến toàn thể đoàn viên, CNVCLĐ trong 

cơ quan, đơn vị, đồng thời vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tham gia Cuộc 

thi tại đường link https://vcnet.vn/  (thể lệ cuộc thi đăng trên Báo điện tử Đảng 

Cộng sản: http://dangcongsan.vn/thoi-su/phat-dong-cuoc-thi-trac-nghiem-chung-

tay-vi-antoan-giao-thong-562254.html).  

Thời gian diễn ra cuộc thi: Bắt đầu từ 07/9/2020 đến 9h00 ngày 28/12/2020. 

Nhận được Công văn này đề nghị các cấp công đoàn nghiêm túc triển khai 

thực hiện. Kết quả thực hiện các nội dung trên phản ánh chung vào báo cáo định 

kỳ gửi về LĐLĐ tỉnh theo quy định. 

 
 Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử 
- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (b/c); 

- Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh (b/c); 

- Ban An toàn giao thông tỉnh (b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

Gửi bản giấy: 

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

- Lưu: VT, Ban CTCS. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Minh Thanh 
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