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12 /HD-CĐN

HƯỚNG DẪN
Hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/1910-8/3/2020);
1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3

Căn cứ Hướng dẫn số 88/HD-LĐLĐ ngày 19/02/2020 của Liên đoàn Lao
động tỉnh về việc Hoạt động Kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 (8/3/19108/3/2020) 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng; 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam và Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ban Thường vụ Công đoàn
ngành Giáo dục Thái Bình hướng dẫn một số hoạt động trọng tâm như sau:
I. Hoạt động kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và 1980 năm khởi
nghĩa Hai Bà Trưng và phối hợp tổ chức các hoạt động sự kiện “Áo dài - Di
sản văn hóa Việt Nam”
1. Nội dung tuyên truyền
- Tuyên truyền sâu rộng trong nữ CBNGNLĐ về ý nghĩa lịch sử ngày Quốc tế
phụ nữ 8/3; khởi nghĩa Hai Bà Trưng; lịch sử 90 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp
Phụ nữ Việt Nam và những thành tích đóng góp quan trọng của phụ nữ Việt Nam nói
chung và nữ CBNGNLĐ ngành Giáo dục nói riêng trong tất cả các lĩnh vực của đời
sống xã hội.
- Vận động nữ CBNGNLĐ phát huy vai trò thực hiện tốt chủ trương của
Đảng chính sách pháp luật của Nhà nước; Chỉ thị, Nghị quyết và chủ trương đổi
mới của Ngành, của công đoàn cấp trên; tuyên truyền chế độ chính sách liên quan
đến nữ CBNGNLĐ đặc biệt là Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí
thư về tiếp tục đổi mới công tác phụ nữ trong tình hình mới, Nghị quyết số 11NQ/TW của Bộ Chính trị khoá X về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh CNHHĐH đất nước, Nghị quyết 6b/NQ-TLĐ ngày 29/01/2011 của Tổng LĐLĐ Việt
Nam về công tác vận động nữ CBNGNLĐ thời kỳ đẩy mạnh CNH-HĐH đất nước
và những quy định riêng đối với lao động nữ; vận động nữ CBNGNLĐ nâng cao
nhận thức, trách nhiệm trong phòng chống các bệnh viêm đường hô hấp cấp hiện
nay (chủng mới của virut Corona, H5N1....); ý thức trách nhiệm trong việc ngăn
chặn những thông tin không chính xác về dịch bệnh, gây hoang mang dư luận;
đồng thời vận động chị em tuyên tuyền đến người thân và gia đình về nguyên nhân
hậu qủa và các biện pháp phòng chống các dịch viêm đường hô hấp cấp.
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- Tuyên truyền những mô hình hoạt động sáng tạo và hiệu quả của Ban nữ công
Công đoàn các cấp; gương các tập thể và cá nhân nữ CBNGNLĐ tiêu biểu xuất sắc
trên các lĩnh vực đời sống xã hội...có thể kết hợp với tổng kết 10 năm thực hiện Nghị
quyết 6b/NQ-BCH về công tác vận động nữ CBNGNLĐ và Chỉ thị 03/CT-TLĐ về
tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ
CBNGNLĐ.
- Tuyên truyền, vận động nữ CBNGNLĐ và tập thể nữ phát huy sáng kiến,
cải tiến kỹ thuật, đăng ký đề tài khoa học, sáng kiến kinh nghiệm tham gia Hội thi
sáng tạo KHKT&CN tỉnh và các Đề án, ý tưởng khả thi tham gia Cuộc thi Phụ nữ
khởi nghiệp năm 2020 với chủ để “Phụ nữ khởi nghiệp sáng tạo – kết nối thành
công” do Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức
- Công đoàn các đơn vị thực hiện công tác chăm lo thiết thực cho nữ
CBNGNLĐ, cụ thể như: chỉ đạo Ban nữ công phối hợp tổ chức khám sức khỏe
chuyên khoa cũng như các bệnh liên quan đến viêm đường hô hấp cho nữ
CBNGNLĐ; chủ động tham mưu, đề xuất và hỗ trợ vật dụng y tế cho CBNGNLĐ
phòng chống các bệnh về viêm đường hô hấp; đảm bảo đầy đủ trang thiết bị y tế và
các điều kiện cần thiết cho các nhân viên y tế thực hiện tốt nhiệm vụ trong phòng
chống dịch.
- Phối hợp tổ chức các hoạt động nâng cao năng lực cho nữ CBNGNLĐ đáp
ứng yêu cầu chương trình sách giáo khoa mới, đổi mới đào tạo, nâng cao năng lực
ứng xử sư phạm, đạo đức nữ CBNGNLĐ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình
mới.
- Có cơ chế hỗ trợ cho nữ CBNGNLĐ học tập. bồi dưỡng nâng cao trình độ
chuyên môn, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Tổ chức thăm hỏi,
động viên nữ CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bệnh hiểm nghèo và bệnh tật
phải điều trị dài ngày.
- Tích cực hưởng ứng các hoạt động sự kiện “Áo dài - Di sản văn hóa Việt
Nam” do Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phối hợp với
Bộ Văn hóaThể thao và Du lịch tổ chức, nhằm khẳng định và tôn vinh giá trị của
Áo dài, khơi dậy niềm tự hào, trách nhiệm giữ gìn và phát huy di sản văn hóa Việt
Nam trong mỗi nữ CBNGNLĐ, hướng tới đề xuất công nhận Áo dài là di sản văn
hóa phi vật thể cấp quốc gia, tiến tới đề xuất UNESCO công nhận Áo dài là di sản
văn hóa.
- Công đoàn các đơn vị vận động, khuyến khích nữ CBNGNLĐ 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 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, nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài truyền thống.
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- Sử dụng các kênh truyền thông của ngành, đơn vị, website, mạng xã hội để
tuyên truyền về giá trị của Áo dài trong đời sống xã hội, đồng thời tăng cường
truyền thông, quảng bá về các hoạt động, sự kiện có liên quan.
- Công đoàn các đơn vị tổ chức các hoạt động nhằm tôn vinh vẻ đẹp áo dài
như hội thảo, diễn đàn, thi trình diễn áo dài, tặng áo dài cho phụ nữ khó khăn và
hưởng ứng kế hoạch tổ chức các hoạt động Áo dài của Hội Liên hiệp phụ nữ phát
động.
2. Khẩu hiệu tuyên truyền

- Nhiệt liệt chào mừng kỷ niệm 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3
(8/3/1910- 8/3/2020) và 1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng.
- Tinh thần ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà Trưng bất diệt.
- Nữ CBNGNLĐ Thái Bình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong
cách Hồ Chí Minh.
- Nữ CBNGNLĐ Thái Bình Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang, xây
dựng gia đình hạnh phúc.
II. Hoạt động hưởng ứng ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3/2020
1. Chủ đề: Theo hướng dẫn chung của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
2. Nội dung và hình thức tuyên truyền
* Nội dung tuyên truyền
- Tập trung tuyên truyền sâu rộng trong CBNGNLĐ về lịch sử, ý nghĩa
Ngày Quốc tế Hạnh phúc; chủ đề, thông điệp và các hoạt động của Việt Nam nhân
Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 năm 2020.
- Tuyên truyền các chính sách, pháp luật và việc thực hiện các chính sách,
pháp luật của Đảng và Nhà nước về công tác gia đình, an sinh xã hội; những kiến
thức, kỹ năng về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
- Tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt; các hoạt động xây dựng gia đình
hạnh phúc, cộng đồng hạnh phúc; phê phán những biểu hiện, hành vi bạo lực gia
đình, vi phạm pháp luật về gia đình; khuyến khích mọi cá nhân, tổ chức, cộng đồng
có hoạt động tích cực đem lại hạnh phúc cho người thân, gia đình và cộng đồng.
* Hình thức tuyên truyền
- Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng qua các
hình thức: Treo băng zôn, khẩu hiệu, pa nô, áp phích tại trụ sở các cơ quan, đơn vị;
tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh tại đơn vị, viết tin, bài đăng báo...
- Các công đoàn cơ sở phối hợp chặt chẽ với chính quyền, chuyên môn đồng
cấp và các ban, ngành, đoàn thể liên quan tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày
Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2020 trong CBNGNLĐ thực sự ý nghĩa, hiệu quả, thiết
thực...
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- Ưu tiên tổ chức các hoạt động từ thiện, thăm hỏi, giúp đỡ các gia đình
CBNGNLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, cộng đồng khó khăn trên tinh thần
yêu thương và chia sẻ.
3. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Hưởng ứng Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3.
- Hãy hành động vì gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
- Xây dựng môi trường sống, học tập và làm việc hạnh phúc.
- Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình
Trên đây là những nội dung chủ yếu tổ chức hoạt động kỷ niệm 90 năm
ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, 110 năm ngày Quốc tế phụ nữ và
1980 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3, Công
đoàn ngành Giáo dục Thái Bình đề nghị Công đoàn các đơn vị chỉ đạo Ban nữ
công tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả và tổng hợp kết quả hoạt động cùng với
báo cáo công tác nữ công 6 tháng đầu năm và báo cáo tổng kết công tác nữ công
gửi về Thường trực Công đoàn ngành.
Lưu ý: Do tình hình phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do virus
Corona hiện nay, Công đoàn các đơn vị lựa chọn thời gian và hình thức tổ chức
các hoạt động cho phù hợp, đảm bảo thiết thực./.
Nơi nhận:
- Ban nữ công LĐLĐ (để báo cáo);
- Ban nữ công CĐGD Việt Nam (để báo cáo);
- Các CĐCS (để thực hiện);
- Lưu: CĐN.
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