
TỈNH ỦY BÌNH THUẬN 

    BAN TUYÊN GIÁO 

                   * 

   Số 976 - CV/BTGTU 
Chỉ đạo triển khai tuyên truyền về 

    Đại hội công đoàn các cấp,  

       nhiệm kỳ 2023 -2028. 

                   ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM 

                     
               Bình Thuận, ngày 29 tháng 7 năm 2022 

Kính gửi : 

 

- Ủy ban Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, 

- Sở Thông tin và Truyền thông, 

- Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, 

- Báo Bình Thuận,  

- Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, 

- Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh, 

- Thường trực các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy, đảng 

ủy trực thuộc. 

 

Ngày 25/4/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 19-CT/TU về 

lãnh đạo Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ 

XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Theo đó, Đại hội Công đoàn cấp cơ sở hoàn thành 

trước 31/5/2023; Đại hội Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở hoàn thành trước 

31/7/2023 và  Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 

hoàn thành trước ngày 31/10/2023.  

Để triển khai thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên truyền Đại hội Công đoàn 

các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028 

theo yêu cầu Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy đề nghị:  

1. Ban Tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thị, thành ủy; đảng ủy  trực 

thuộc; Mặt trận và các tổ chức chính trị -  xã hội tỉnh, căn cứ Chỉ thị số 19-

CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy phối hợp với Liên đoàn lao động cùng cấp 

tham mưu cấp ủy, đơn vị chỉ đạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tổ chức 

tuyên truyền, cổ động về Đại hội Công đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh 

Bình Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Phối hợp với Công đoàn cùng cấp 

tăng cường công tác xây dựng, phát triển tổ chức Công đoàn, phát triển đoàn viên 

trong các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước gắn với tăng cường công tác nắm 

tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, kiến nghị giải quyết kịp thời những vấn đề bức 

xúc trong dư luận và trên báo chí liên quan công tác Công đoàn, bảo đảm giữ vững 

ổn định chính trị, tư tưởng trong cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động. 
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Ban Tuyên giáo Liên đoàn Lao động tỉnh, chủ động phối hợp với các cơ 

quan báo chí, các đoàn thể chính trị - xã hội, tập trung tuyên truyền khẳng định vai 

trò, sứ mệnh, truyền thống vẻ vang, cách mạng và những đóng góp to lớn của giai 

cấp công nhân, của tổ chức Công đoàn tỉnh Bình Thuận trong sự nghiệp xây dựng 

và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

đất nước và hội nhập quốc tế; tuyên truyền, giới thiệu những vấn đề cần biết về cơ 

cấu nhân sự, tiêu chuẩn, số lượng nhân sự Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 

mới; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của đoàn viên…; ý kiến góp ý vào các văn kiện 

Đại hội Công đoàn các cấp và kiến nghị lên Công đoàn Việt Nam của cán bộ, đoàn 

viên, người lao động. Chủ động cung cấp thông tin, tài liệu và phối hợp tuyên 

truyền về những kết quả đạt được của Công đoàn Bình Thuận qua thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ X và Nghị quyết Đại hội Công 

đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; các phong trào, công trình, 

phần việc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại 

hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023-2028; các sáng kiến, cải tiến 

kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, gương người tốt, việc tốt điển hình qua các 

phong trào thi đua yêu nước của Công đoàn Bình Thuận. 

 2. Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận, phối hợp 

với Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch và tổ chức tuyên truyền đậm nét 

trước, trong và sau Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-

2028, tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.  

Chú trọng tuyên truyền về vai trò, nhiệm vụ, những đóng góp to lớn của lực 

lượng công nhân, viêc chức, đoàn viên Công đoàn và tổ chức Công đoàn tỉnh Bình 

Thuận trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, nhất là trong công cuộc đổi 

mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tuyên truyền về những 

kết quả đạt được của Công đoàn Bình Thuận qua thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 và Nghị quyết Đại 

hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; các phong trào, công 

trình, phần việc thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Công đoàn trong tỉnh; 

các sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh, gương người tốt, việc 

tốt điển hình qua các phong trào thi đua yêu nước, qua thực hiện “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong cán bộ, công nhân, viêc 

chức, đoàn viên Công đoàn.   

Tuyên truyền về vai trò, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong tập hợp, xây 

dựng tổ chức, đoàn kết lực lượng công nhân, công chức, viên chức, lao động, vận 

động đoàn viên tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - 

an ninh, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh; tuyên truyền sự quan 

tâm, chỉ đạo, tạo điều kiện của các cấp ủy đảng, chính quyền, của toàn xã hội đối 
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với hoạt động của tổ chức Công đoàn; đưa tin kịp thời diễn biến các Đại hội, kết 

quả Đại hội, ý kiến trao đổi, kinh nghiệm đúc kết trong công tác xây dựng tổ chức, 

tập hợp lực lượng và phong trào công nhân thời gian qua; tâm tư, nguyện vọng, 

kiến nghị của đoàn viên công đoàn với Đảng, Nhà nước, địa phương, đơn vị; 

nhiệm vụ, phương hướng hoạt động của Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 

2028.  

 3. Sở Thông tin và Truyền thông,thường xuyên chỉ đạo, định hướng các cơ 

quan thông tin, báo chí của tỉnh; bản tin, cổng, trang thông tin điện tử của các 

ngành, địa phương có những tin, bài, chuyên mục tuyên truyền về Đại hội Công 

đoàn các cấp tỉnh Bình Thuận tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, 

nhiệm kỳ 2023 - 2028.  

4. Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, phối hợp với Liên đoàn Lao động tỉnh 

tổ chức các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng Đại hội Công 

đoàn các cấp và Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-

2028 tiến tới Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII.   

 5. Một số khẩu hiệu tuyên truyền  

1- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII 

Công đoàn Việt Nam! 

2- Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, 

công nhân, công chức, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của đất 

nước! 

3- Nhiệt liệt chào mừng Đại hội đại biểu Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ 

XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028! 

4- Công nhân, công chức, viên chức, lao động quyết tâm thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Bình Thuận lần thứ XI! 

5- Năng suất, chất lượng, hiệu quả là trách nhiệm và lợi ích thiết thân của 

mỗi đoàn viên và người lao động! 

6- Công nhân, công chức, viên chức, lao động thi đua lập thành tích chào 

mừng Đại hội Công đoàn các cấp tỉnh Bình Thuận và Đại hội XIII Công đoàn Việt 

Nam! 

7- Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, xứng đáng là giai cấp 

tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất 

nước và hội nhập quốc tế! 

8- Công nhân, công chức, viên chức, lao động đẩy mạnh việc “Học tập và làm 

theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”! 
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9- Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

10- Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân 

dân, vì Nhân dân! 

11- Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo vệ 

vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! 

12- Đảng Cộng sản Việt Nam - đội tiền phong của giai cấp công nhân Việt 

Nam, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm! 

13- Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

14- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Ngoài các khẩu hiệu tuyên truyền trên, đề nghị Liên Đoàn Lao động tỉnh cung 

cấp thêm cho Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo (Tuyên huấn) các huyện, 

thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh và 

các cơ quan báo chí của tỉnh khẩu hiệu phù hợp với phương châm hành động của 

Đại hội, nội dung, kết quả Đại hội để phục vụ công tác tuyên truyền trước, trong và 

sau Đại hội./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên, 

- Thường trực Tỉnh ủy (để báo cáo), 

- UBND tỉnh (để biết), 

- Ban Dân vận Tỉnh ủy (để chỉ đạo), 

- Liên đoàn Lao động tỉnh (để phối hợp), 

- Lãnh đạo Ban (M), 

- Phòng TT-TT (M), 

- Lưu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. 

   K/T TRƯỞNG BAN 
   PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Ngọc Hòa 
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