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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  VIỆT NAM 
CÔNG ĐOÀN DỆT MAY VIỆT NAM 

 

Số: 477 /HD-CĐDM 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
           Hà Nội , ngày  18  tháng  11  năm 2019 

 

HƯỚNG DẪN 

Tổ chức các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 90 năm ngày thành lập  

Đảng cộng sản Việt Nam trong CNVCLĐ (03/02/1930-03/02/2020) 

 

 Năm 2020, là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước và của 

ngành Dệt May, đặc biệt là kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt 

Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 – 19/5/2020), 90 năm Ngày truyền thống ngành Dệt May 

(25/3/1/1930 – 25/3/2020), 25 năm ngày thành lập Tập đoàn Dệt May Việt Nam 

(29/4/1995 – 29/4/2020). Thực hiện Kế hoạch số 72/KH-TLĐ ngày 17/9/2019 

của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Công đoàn Dệt may Việt Nam Hướng 

dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm 

ngày thành lập Đảng trong CNVCLĐ, nội dung cụ thể như sau: 
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Nâng cao nhận thức, niềm tự hào về truyền thống 90 năm đấu tranh cách 

mạng vẻ vang của Đảng, của giai cấp công nhân; củng cố và tăng cường niềm 

tin của giai cấp công nhân Việt Nam vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của 

Nhà nước. 

 - Tạo khí thế thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ nhằm thực hiện có hiệu quả các  

phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm, hoạt 

động công đoàn năm 2020.  

 - Các hoạt động được tổ chức với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, đảm 

bảo thiết thực, hiệu quả có trọng tâm, trọng điểm gắn với tổ chức Tết Sum vầy và 

hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý năm 2020 nhằm chăm lo đời sống vật 

chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, nhất là đoàn viên, công nhân, lao động, 

đảng viên công nhân có hoàn cảnh khó khăn. 
  II. NỘI DUNG 

 1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động chào mừng  

 - Ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam, của 

giai cấp công nhân Việt Nam, làm rõ những thành tựu to lớn của cách mạng Việt 

Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 90 năm qua; nêu cao trách nhiệm của mỗi 

cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ toàn ngành trong việc thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Công đoàn Dệt may Việt Nam lần thứ V, nghị quyết Đại hội Công đoàn Việt 

Nam lần thứ XII nhiệm kỳ 2018-2023 

- Tuyên truyền những bài học truyền thống và giá trị cốt lõi của Công 

đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 

suốt chặng đường lịch sử 90 năm qua. 

- Tích cực tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tuyên 

truyền sâu sắc các hoạt động công đoàn trong xây dựng Đảng trong sạch, vững 
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mạnh. Tôn vinh những giá trị văn hoá truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp 

của dân tộc Việt Nam; đồng thời phê phán, đấu tranh với những hiện tượng tiêu 

cực, cờ bạc, mê tín dị đoan, lãng phí … Đẩy mạnh đấu tranh phản bác các thông 

tin, quan điểm sai trái và âm mưu, hoạt động “diễn biến hoà bình” của các thế 

lực thù địch. 

 -  Tổ chức chương trình văn hóa văn nghệ, TDTT giải trí cho đoàn viên, 

công nhân, lao động tại các đơn vị cơ sở lồng ghép với chương trình tổ chức Tết 

Sum vầy năm 2020 của Công đoàn Dệt May Việt Nam cho đoàn viên, công nhân, 

lao động; tăng cường tổ chức các hoạt động báo cáo, nói chuyện thời sự, chuyên 

đề vào dịp kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng. 

- Các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 

90 năm Ngày truyền thống ngành Dệt May gắn với các hoạt động mừng xuân Canh 

Tý năm 2020, chú trọng các hoạt động chăm lo Tết đối với các gia đình chính sách, 

người có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, công nhân nghèo. 

 -Tổ chức tuyên truyền trên các báo, tạp chí trong và ngoài hệ thống công 

đoàn, các trang thông tin điện tử, mạng xã hội của công đoàn và đơn vị, treo 

bandoll, khẩu hiệu, áp phích...tại các CĐCS. 

 2. Tổ chức gặp mặt, biểu dương đảng viên công nhân, lao động 

 - Tùy từng điều kiện cụ thể của mỗi đơn vị, mỗi đơn vị có thể lựa chọn 

hình thức  tuyên truyền cho phù hợp: Tổ chức Lễ kỷ niệm, Gặp mặt các thế hệ 

cán bộ Đảng; thăm tặng quà các bà mẹ Việt Nam anh hùng, gia đình chính sách, 

trao huy hiệu Đảng,  giao lưu VHVN, TDTT mừng Đảng, mừng Xuân Canh Tý. 

 - Giới thiệu đoàn viên ưu tú cho các cấp ủy Đảng xem xét, kết nạp; đồng 

thời tham mưu đề xuất với cấp ủy Đảng tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên vào dịp kỷ 

niệm 90 năm ngày Thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. 

 3. Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia cuộc thi tìm hiểu “90 

năm lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt Nam” do Ban Tuyên giáo 

Trung ương phát động 

 - Cách thức thi: Truy cập vào địa chỉ https://vcnet.vn Đăng nhập theo 

hướng dẫn (nếu đã có tài khoản) hoặc đăng ký tên tài khoản (nếu chưa có) và 

tham gia thi 

 - Hình thức: Thi trắc nghiệm trên mạng xã hội VCNET (vcnet.vn) 

 - Thời gian: Bắt đầu từ 10h00 ngày 26/8/2019. Kết thúc vào 9h00 ngày 

30/12/2019 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công đoàn Dệt May Việt Nam 
 - Triển khai hướng dẫn tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam đến CĐCS trực thuộc.  

- Phối hợp với Tập đoàn Dệt May Việt Nam tổ chức Tết sum vầy mừng 

xuân Canh Tý với chủ đề “Mừng xuân ơn Đảng” gắn với việc tổ chức Hội chợ 

tết cho người lao động tại 3 miền Bắc - Trung - Nam. 

 - Tuyên truyền, đăng tải các thông tin, hoạt động của Công đoàn Dệt May 

Việt Nam và hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng của các công đoàn 

https://vcnet.vn/
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cơ sở trên các phương tiện thông tin đại chúng và Website, Facebook, trang 

Fanpage Công đoàn Dệt may Việt Nam. 

 - Tổng hợp kết quả các hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam trong toàn ngành và báo cáo Tổng LĐLĐ Việt Nam 

 2. Công đoàn cơ sở trực thuộc 

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước nhân dịp kỷ niệm 90 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/2/2020). 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. 

- Tổ chức các hoạt động tập thể thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ 

tham gia như VHVN, TDTT... chú trọng lồng ghép tuyên truyền kiến thức pháp 

luật giúp CNVCLĐ nâng cao nhận thức về Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã 

hội, BHYT, Bảo hiểm thất nghiệp, an toàn giao thông... 

- Tổ chức “Tết sum vầy” và các hoạt động vui xuân đón Tết đối với đoàn 

viên và người lao động, đặc biệt chú trọng tới đối tượng người lao động không 

có điều kiện về quê đón Tết với phương châm vui tươi, an toàn, tiết kiệm; tặng 

quà, thăm hỏi, động viên vật chất, tinh thần cho đoàn viên và người lao động. 

- Tổ chức Hội chợ Tết với các chính sách ưu đãi, bán giảm giá đối với các 

mặt hàng thiết yếu Tết phục vụ đoàn viên, người lao động tại nơi có đông 

CNLĐ, khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân... 

 - Tuyên truyền vận động CNVCLĐ tham gia cuộc thi tìm hiểu “90 năm 

lịch sử vẻ vang của Đảng cộng sản Việt  Nam” do Ban Tuyên giáo Trung ương 

phát động. 

 - Chủ động, tham mưu với cấp ủy Đảng tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho 

đoàn viên ưu tú nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam. 

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam gắn với hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Canh Tý năm 2020 là nhiệm 

vụ quan trọng trong công tác tuyên truyền, giáo dục của Công đoàn, đề nghị các 

CĐCS trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo thiết thực hiệu quả. Báo cáo kết 

quả hoạt động về Công đoàn Dệt May Việt Nam (Ban Công tác cơ sở, bộ phận 

Tuyên giáo)./. 
 

Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo TLĐ (để b/c); 

- Thường trực TV (để chỉ đạo); 
- CĐCS trực thuộc (để thực hiện); 

- Lưu VT, Ban CTCS- BP TG 
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