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HƯỚNG DẪN
Hoạt động kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3,
1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3
Thực hiện Hướng dẫn số 159/HD-LĐLĐ ngày 16/02/2022 của LĐLĐ
tỉnh, Công văn số 36/CĐN ngày 11/02/2022 của CĐGD Việt Nam; Công đoàn
ngành Giáo dục Thái Bình hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 112 năm
ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế
hạnh phúc 20/3 với những nội dung sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Nâng cao nhận thức, niềm tự hào cho đoàn viên, người lao động về truyền
thống phụ nữ Việt Nam và phụ nữ ngành Giáo dục; vai trò và những đóng góp
tích cực của phụ nữ trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội.
- Tiếp tục phát động nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong nữ
CBNGNLĐ; động viên, khích lệ nữ CBNGNLĐ thi đua “ Dạy tốt, học tốt”, tích
cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động của Ngành, của xã hội
và phong trào thi đua “ Giỏi việc trường- Đảm việc nhà”; tích cực học tập nâng
cao trình độ mọi mặt, xây dựng gia đình “No ấm, tiến bộ, hạnh phúc”.
- Các hoạt động chào mừng kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3,
1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3 đảm bảo
thiết thực, đa dạng, hiệu quả, tiết kiệm, an toàn phù hợp với tình hình dịch bệnh
Covid-19 gắn với các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho nữ
CBNGNLĐ.
II. NỘI DUNG
1. Hoạt động tuyên truyền
1.1. Nội dung
- Tuyên truyền về ý nghĩa ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và khởi nghĩa Hai Bà
Trưng; Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3 để khơi dậy niềm tự hào, tăng cường đoàn
kết, tin tưởng của phụ nữ với Đảng, với công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế;
tạo khí thế sôi nổi trong lao động, công tác, học tập của CBNGNLĐ nữ trong
Ngành.
- Tuyên truyền kiến thức pháp luật trong đó đặc biệt chú trọng các nội
dung liên quan trực tiếp tới lao động nữ; giáo dục phẩm chất đạo đức phụ nữ
Việt Nam “Tự tin - Tự trọng - Trung hậu - Đảm đang”, cung cấp các thông tin

về phòng, chống bạo lực gia đình; phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, bình
đẳng giới, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, dân số-KHHGĐ; những kiến thức, kỹ
năng về xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh.
- Phát động và tổ chức thực hiện các phong trào thi đua “Giỏi việc nướcĐảm việc nhà”, “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình
hạnh phúc”; cuộc vận động “5 không, 3 sạch” bằng các việc làm cụ thể, thiết
thực gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tuyên truyền những tấm gương nữ CBNGNLĐ tiêu biểu xuất sắc trên
các lĩnh vực, đặc biệt những nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước;
tôn vinh, khen thưởng các tấm gương nữ điển hình tiên tiến trong giảng dậy và
nghiên cứu khoa học.
- Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, sức khỏe cho nữ CBNGNLĐ, thăm
hỏi động viên nữ CBNGNLĐ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo và
bệnh tật phải điều trị dài ngày…
- 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.
1.2. Hình thức
- Tùy điều kiện cụ thể, đảm bảo các quy định về phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, các đơn vị có thể lựa chọn hình thức tổ chức hoạt động kỷ niệm phù
hợp như: tổ chức các hội nghị gặp mặt, tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, sinh
hoạt các câu lạc bộ, giao lưu văn hóa, văn nghệ, dân vũ, thể dục, thể thao…
- Tuyên truyền trên các kênh thông tin của Công đoàn như: Trang thông
tin điện tử công đoàn, các nhóm Zalo, Facebook của công đoàn.
- 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.
2. Khẩu hiệu tuyên truyền
- Nữ CBNGNLĐ tỉnh Thái Bình thi đua lập thành tích chào mừng kỷ
niệm 112 năm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, 1982 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 tỉnh Thái Bình Tự tin- Tự trọng- Trung hậu- Đảm
đang.
- Nữ CBNGNLĐ tỉnh Thái Bình tích cực học tập, lao động sáng tạo,
xây dựng gia đình hạnh phúc.

- Nữ CBNGNLĐ tỉnh Thái Bình Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ
gìn hạnh phúc gia đình.
II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Đối với Công đoàn Giáo dục tỉnh
- Hướng dẫn nội dung hoạt động kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 và
khởi nghĩa Hai Bà Trưng; cung cấp tài liệu, sổ tay công tác nữ công năm 2022.
- Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động về LĐLĐ tỉnh.
2. Đối với các CĐCS
- Xây dựng kế hoạch, lựa chọn các hoạt động phù hợp để ôn lại truyền thống
kỷ niệm ngày Quốc tế phụ nữ 8/3, khởi nghĩa Hai Bà Trưng; truyền thống và phẩm
chất tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.
- Vận động đoàn viên tham gia thực hiện các hoạt động xã hội, chia sẻ, mang
lại niềm vui, hạnh phúc nhân ngày quốc tế hạnh phúc 20/3.
Trên đây là Hướng dẫn kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1982
năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, đề nghị các
CĐCS báo cáo cấp ủy, phối hợp với chuyên môn triển khai thực hiện đạt hiệu
quả và tổng hợp báo cáo kết quả về CĐGD tỉnh trước ngày 10/3/2022./.
Lưu ý: Do tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay, đề nghị các Công đoàn
cơ sở lựa chọn thời gian và hình thức tổ chức các hoạt động cho phù hợp với
tình hình thực thực tế, đảm bảo thiết thực và an toàn./.
Nơi nhận:
- CĐGDViệt Nam;
- LĐLĐ tỉnh;
- Các CĐCS trực thuộc;
- Lưu VT.

