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HƯỚNG DẪN 

Công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2023 

 

Căn cứ hướng dẫn số 72/HD- LĐLĐ, ngày 27/01/2022 của LĐLĐ tỉnh về 

hướng dẫn Công tác Tuyên giáo Công đoàn năm 2023, Ban Thường vụ LĐLĐ 

huyện hướng dẫn công tác tuyên giáo công đoàn năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Giúp các cấp công đoàn trong huyện xác định các nhiệm vụ trọng tâm 

công tác tuyên giáo công đoàn năm 2023 từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch 

triển khai thực hiện phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị góp phần thực 

hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng, công đoàn các cấp đã đề ra. 

2. Thông qua hoạt động tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức, trách 

nhiệm của đoàn viên, CCVCLĐ về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước trong thời kỳ đất nước hội nhập và phát triển. 

3. Công tác tuyên truyền phải đảm bảo sự chỉ đạo, định hướng của cấp ủy, 

của chính quyền các cấp... tạo sự đồng thuận, thống nhất cao trong cán bộ, đoàn 

viên, CCVCLĐ các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của 

Nhà nước; phù hợp với điều kiện của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 

II. NỘI DUNG 

1. Tuyên truyền các hoạt động chăm lo cho đoàn viên và người lao động 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; các hoạt động vui Xuân, đón Tết của 

người lao động. Tuyên truyền hoạt động của các cấp công đoàn tham gia đảm 

bảo việc làm bền vững, cải thiện đời sống, thu nhập, bảo vệ quyền lợi của đoàn 

viên, người lao động, nhất là người lao động bị ảnh hưởng việc làm do doanh 

nghiệp bị cắt giảm đơn hàng; vận động đoàn viên, người lao động thi đua lao 

động, sản xuất, công tác, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp, phát triển kinh tế - xã hội ngành, địa phương và đất nước. 

2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống về giai cấp 

công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam gắn với tuyên truyền kỷ niệm các 

ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 theo kế hoạch số 137 –
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KH/TU ngày 04/01/2023 của Tỉnh ủy, Hướng dẫn số 77/HD-TLĐ ngày 

18/01/2023 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn 

và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2023 như: 93 năm Ngày thành lập Đảng 

Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2023); 60 năm Ngày thành lập Công đoàn 

tỉnh Lai Châu (15/4/1963 - 15/4/2023); 48 năm Ngày giải phóng miền Nam, 

thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2023),  69 năm Ngày chiến thắng Điện 

Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2023); 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(19/5/1890 - 19/5/2023), 94 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 

(28/7/1929 - 28/7/2022); 78 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và 

Quốc khánh (2/9/1945 - 2/9/2023) và các ngày lễ lớn, ngày kỷ niệm quan trọng 

trong năm của đất nước, địa phương, ngành.. bằng các hình thức mới phù hợp 

với điều kiện của từng ngành, địa phương, đơn vị tạo sức lan tỏa trong cán bộ, 

đoàn viên, CCVCLĐ và toàn xã hội.  

3. Triển khai các hoạt động tuyên truyền sâu rộng, đậm nét về đại hội 

công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu, Công đoàn Việt 

Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 theo Kế hoạch số 383/KH-LĐLĐ ngày 25/10/2022 

của LĐLĐ tỉnh, Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 25/10/2022 của LĐLĐ huyện; 

tổ chức hội nghị tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị 

quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai 

Châu, Công đoàn Việt Nam. 

4. Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, 

đặc biệt là tổng kết 10 năm thi hành Luật Công đoàn 2012 và xây dựng dự thảo 

Luật Công đoàn (sửa đổi); một số dự án luật liên quan đến tổ chức công đoàn và 

người lao động; tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; 

các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước, gắn biển công trình chào mừng 

đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn tỉnh Lai Châu, Công đoàn 

Việt Nam; vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia Chương trình 

“01 triệu sáng kiến, nỗ lực, vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch 

Covid-19” giai đoạn 2. 

5. Tuyên truyền việc triển khai Chương trình hành động số 02/CTr-BCH  

ngày 20/7/2022 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực 

hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 

số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt 

động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” và Kế hoạch số 276/KH-
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LĐLĐ ngày 15/10/2021 của LĐLĐ tỉnh, ké hoạch số 24/KH-LĐLĐ ngày 

25/11/2021 của LĐLĐ huyện về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 

12/6/2021 của Bộ Chính trị về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn 

Việt Nam trong tình hình mới”;  nhất là giới thiệu các điển hình tiên tiến trong 

việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn; chương trình số 27-

CTr/TU ngày 12/12/2022 của Tỉnh ủy về chương trình Công tác Dân vận năm 

2023. 

6. Đánh giá kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 

28/01/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tiếp tục xây dựng 

giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước” và 10 năm thực hiện Kết luận 79-KL/TW ngày 25/12/2013 của Bộ Chính 

trị về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 20-NQ/TW trong các cấp Công đoàn. 

7. Tổng kết Chương trình “Đẩy mạnh công tác truyền thông Công đoàn 

Việt Nam đến năm 2023” theo hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh. 

8. Tổ chức, tuyên truyền các hoạt động Tháng Công nhân năm 2023 theo 

Kế hoạch số 274/KH-TLĐ ngày 01/12/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt 

Nam đảm bảo thiết thực, hiệu quả. 

9. Cung cấp thông tin, chủ động phối hợp tuyên truyền về phong trào 

CCVCLĐ và hoạt động công đoàn trên các phương tiện thông tin đại chúng; 

triển khai việc đặt hàng báo chí tuyên truyền nhiệm vụ chính trị của tổ chức 

công đoàn; Duy trì và đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội qua trang 

Fanpage Công đoàn Lai Châu, LĐLĐ huyện. Tuyên truyền vận động, hướng dẫn 

các CĐCS thành lập tài khoản facebook kết nối, tương tác với trang Fanpage của 

Công đoàn huyện Phong Thổ và trang Fanpage Công đoàn Lai Châu, coi đây là 

kênh thông tin quan trọng, chủ lực; đặt mua và sử dụng ấn phẩm báo chí, xuất 

bản Công đoàn phục vụ nhiệm vụ tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao 

động. 

10. Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh trong cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ theo Hướng dẫn số 01/HD-LĐLĐ ngày 

06/01/2023 của LĐLĐ huyện; tổ chức sơ kết nửa nhiệm kỳ thực hiện Kết luận 

số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 

05-CT/TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh” trong cán bộ, đoàn viên, CCVCLĐ; tuyên dương gương các tập 

thể, cá nhân điển hình tiêu biểu. 
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11. Tăng cường nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, dư luận xã hội trong cán 

bộ, đoàn viên, CCVCLĐ, xử lý kịp thời các diễn biến phát sinh trong công nhân, 

lao động, nhất là trong bối cảnh pháp luật cho phép ra đời tổ chức khác của 

người lao động tại doanh nghiệp; thường xuyên rà soát thông tin, nhận diện, đấu 

tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch, thông tin sai lệch, xuyên tạc về công 

nhân, công đoàn; nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên 

truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. 

12. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; 

tuyên truyền việc tham gia ý kiến, góp ý vào dự thảo Luật Công đoàn sửa đổi; 

tuyên truyền vận động đoàn viên, CCVCLĐ tích cực tham gia học tập nâng cao 

trình độ, kỹ năng nghề nghiệp; tổ chức triển khai Chương trình “Đẩy mạnh  hoạt 

động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 

2030” theo Quyết định số 1268/QĐ-TTg ngày 19/10/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ và văn bản hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh. 

13. Triển khai các hoạt động nâng cao đời sống, văn hóa tinh thần cho 

đoàn viên, người lao động; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, 

thể thao chào mừng đại hội công đoàn các cấp. Tuyên truyền vận động đoàn 

viên, CCVCLĐ tham gia xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt “Chuẩn 

văn hóa” gắn với việc thực hiện Quyết định số 2214/QĐ-TTg ngày 28/12/2021 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình thực hiện Phong trào “Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2021-2026. 

14. Rà soát nâng cao hiệu quả triển khai các chương trình phối hợp với 

các cơ quan chức năng liên quan đến tuyên truyền, vận động đoàn viên, 

CCVCLĐ. Tiếp tục triển khai hiệu quả các hoạt động tuyên truyền phòng, chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; phòng, chống tác hại của 

thuốc lá; tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo... 

15. Tăng cường bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ CĐCS, 

nhất là cán bộ CĐCS trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước. 

 Các nhiệm vụ thường xuyên khác, các đơn vị căn cứ chương trình, kế 

hoạch, bám sát chỉ đạo của LĐLĐ huyện và cấp ủy để triển khai thực hiện. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Liên đoàn Lao động huyện 
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- Căn cứ Hướng dẫn của LĐLĐ tỉnh, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chỉ 

đạo CĐCS trực thuộc đẩy mạnh công tác tuyên giáo công đoàn trong đoàn viên, 

CCVCLĐ phù hợp với điều kiện thực tế tại địa phương, đơn vị. 

- Chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên cơ sở đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền theo các nội dung nêu trên; tăng cường nắm tình hình tư tưởng, 

dư luận trong đoàn viên, CCVCLĐ, chủ động định hướng tuyên truyền đấu 

tranh phản bác các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, nhất là trên 

mạng internet, các trang mạng xã hội. 

- Thường xuyên tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, 

Cổng thông điện tử Công đoàn tỉnh, trang Fanpage Công đoàn Lai Châu, 

Fanpage Công đoàn huyện Phong Thổ… 

2. Các CĐCS trực thuộc: 

- Chủ động phối hợp với chính quyền tham mưu cho cấp ủy tổ chức tốt 

các hoạt động tuyên truyền; chỉ đạo CĐCS đưa nội dung tuyên truyền về sự kiện 

kỷ niệm trong các buổi sinh hoạt công đoàn; trên các trang mạng xã hội; chủ 

động nắm tình hình tư tưởng của đoàn viên, CCVCLĐ; đấu tranh phản bác các 

luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch.  

- Báo cáo kết quả triển khai thực hiện về LĐLĐ huyện trong báo cáo 6 

tháng và báo cáo năm theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 

- Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh; 
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;     

- Ban Dân vận Huyện ủy; 

- Các CĐCS trực thuộc; 

- Lưu. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Vân Văn Kiều 
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