
TONG LIEN DOAN LAO DQNG CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
VIET NAM Dôc lap - Tu' do - Hanh phüc  

S:4/HD-TLD HàN5i, ngàyAthángo,nàm 2022 

H1JNG DAN 
A Tuyen truyen cac ngay ie ion 

và sy kiin ijch sfr quan trçng trong näm 2022 

Can cü Huthig dn s6 30-HD/BTGTW ngay2l/11/2021 cüa Ban Tuyên 
giao Trung uang ye tuyen truyen cac ngay le lan va sr kiçn lch su quan trQng 
trong nàm 2022, Doàn Chü tjch Tang Lien cloàn Lao dng Vit Nam huing dn 
tuyên truyên k3 nim các ngày l kin và sr kin ljch sir quan tr9ng cüa dat nuàc 
và cüa to chüc Cong doàn Vit Nam trong nm 2022, ci the thu sau: 

I. M1JC DICH, YEU CAU 

1. Tuyên truyn sâu rng v truyn thng ljch sà, van hóa và cách mng cüa 
dan tOc;  lông yêu nuâc, chü nghia anh hün cách mng, ' chI tr 1irc, tr cuing và 
tinh than dai  doan kêt toãn dan tc; gop phân cmg cO, bôi däp niêm tin cüa doàn 
viên, nguôi lao dng vào sJr nghip doi mâi dat nuàc và hOi  nhp quôc té dui sir 
lAth do cUa Dãng Cong san Vit Nam. 

2. Tuyên truyn, giáo diic doàn viên, ngtr&i lao dng th hin lông bit on 
sau sAc d6i voi cac th h dA hy sith xuang máu vi sr nghip giãi phóng dan tOe, 
xay dmg và bào v T6 qu6c; gop phn to sir th6ng tht trong Bang, sir dông 
thun cia xA hOi  d trin khai thirc hin có hiu qua các chü truang, &r?ing lôi, 
chinh sách cüa Bang, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuâc; dông thöi, cô vu doàn 
vien cong doàn va ngu1i lao dng vuçit qua khó khàn, thách thüc, tranh thu th?,i 
ca, thun lçii; quy& tam thi dua th%rc hin thang lç?i Nghj quyêt Dai hOi dai biêu 
toàn qu6c ln thu XIII cña Bang Va Nghj quyêt 02 cüa Bô ChInh frj. Kêt hçp 
tuyen truyen, vn dQng vm nhung vice lam thiet thirc nang cao dai song vt chat, 
tith than cho doan vien, nguai lao dQng ca nuac. 

3. Tuyén truyn k nim các ngày l lang ghép vOi vic tuyên truyn th%rc 
hin các nhim vi phát triên kinh t, xA hOi;  quôc phông, an ninh, các clii tlij, nghj 
quyêt cüa Bang, chinh sách, pháp 1ut cüa Nba nuâc, dc bit là Chuorng trInh hành 
dng thirc hin Nghj quyêt Dai hOi dai biu toàn quc lan thu XIII cüa Bang và Nghj 
quyêt so 02-NQiTW, ngày 12/6/202 1 cUa Bô ChInh frj ye "Di mói td chzc và hoat 

A 9 a a • • A A 1 dQng cua Cong doan Viçt Nam trong tinh hinh mo'i ; to khong khi phan khoi, tm 
tuông, thi dua yêu nuâc trong doàn viên cong doàn và nguii lao dng. 

1 



ii. CAC HOAT DQNG KY NIM 

1. Tuyên truyn k5 nim các ngày 1 km cüa dt nu'ó'c: t6  chtrc bang các 
hInh thfrc phil hçrp vó'i tInh hInh và diu kiin ci th cüa dja phtrong, don v 

1.1. Ni dung tuyên fruyên 

1.1.1. Kj nim 92 nám Ngày thành 4p Dáng Cc5ng san Vit Nam (3/2/1930 - 
• P A A P A 3/2/2022) va don Tet nguyen dan Nham Dan 

- Truyn thng ljch sir ye yang. cüa Dãng Cong san Vit Nam; nhQng m6c 
son chói 19i cüa Dãng qua 92 nm thành lap, xây d%mg và tniâng thành; nhüng 
thng lçii vi dai va thành tru to li9n cüa dat nuâc duài sir lath dao  cUa 
Dãng; khng djnh ban linh, trI tue,  uy tin và nng 1irc lânh do, nàng 1irc cam 
quyen va sue chien dau cua Dang. 

- Chü nghia xa hOi và con dung di len chü nghia xA hi ô Vit Nam; khng 
djnh chü nghia xA hi là mic tiêu, l tuông cüa Dãng Cong san và Nhân dan Vit 
Nam; di len chü nghia xâ hi là yêu cu khách quan, là con duing tat yêu cüa cách 
mng Vit Nam; tp trung nêu b.t nhUng thành tru to 16'n, có nghia ljch sir trên 
con duing di len chü nghia xã hi cüa Vit Nam, nht là trong hon 35 nãm thrc 
hin cong cuc dôi mài dat nuâc. 

- K& qua trong cOng tac xây dijng, chinh dn Dãng thiM gian qua, dc bit trong 
then khai thçrc hiçn Ngh quyet Trung l.rong 4 khoa XII; tuyen truyen Ket lun so 21-
KLiTW, ngày 25/10/202 1 cüa Ban Chp hành Trung uong Dãng khóa Xfflvê day 
mnh xây drng, chinh d6n Dãng va h th6ng chInh trj vâi trQng tam là kiên quyêt ngn 
chn, dAy liii, xtr l nghiêm can b, dãng viên suy thoái ye tu tuâng chInh ttj, do düc, 

.z ,, . .( It It 'I, loi song, bieu hiçn tr then bien, ttr chuyen hoa trong nçi bQ; Quy dinh  so 37- 
QDiTW, ngày 25/10/202 1 v nhung diM dâng viên không duçic lam. 

- K& qua thirc hin nhim vi phát triM kinh t - xA hi, quc phàng, an 
ninh, di ngoai; cac giãi pháp bào dam an sinh xâ hi, h trq doanh nghip phc 
hi san xuAt kinh doanh; các phong trào thi dua yêu nu&c; anh hing chiên sr thi 
dua, các tp th& cá nhan diM hInh tiên tiên, dc bit là nhftng tam guong sang, 
nhng nghia cir cao dçp cUa dông bào, dông chI, chiên s5, dOi  ngü y, bác s5 tuyên 
dâu trong cong tác phông chong dai  djch Covid-19. 

- Nhing giá trj van hoá truyM thng, phong tiic, t.p quán t& dçp cila dan 
tc Vit Nain mi khi T& den, Xuân ye; thüc chap hành pháp lut ye an toãn 
giao thong, thixc hanh tiet kiçm, chong tham nhung, lang phi, tieu crc, phe phan 
nhUng hành vi trái voi van hóa, do drc, thuân phong m tiic cUa nguñ Vit Nam 
va các biéu hin thuang mai  hóa trong hoat  dung l hi diM ra truâc, trong va sau 
Tét nguyen dan. 

- Các hoat  dng chào mrng 92 nãm Ngày thành 1p Dãng, mrng xuân 
Nhãm Dan; các hot dng "den an dáp nhia", dng viên can bO, chiM s5, ngithi 
lao dng dang lam nhim viii trong djp Tét, nhUng ngu1i có hoàn cãnh khó khn, 
nhât là nhüng nguii bj ãnh huâng nng n cüa di djch Covid-19, dông bào a 

vüng sâu, yang xa, bien giói, hãi dào cüa To quôc. Dc bit, tuyên truyên mnh 
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các hoat dng cüa Cong doàn chm lo, bâo v quyn lçii cüa ngu1i lao dng, nht 
là các hoat  dng chäm lo Tt. 

- Du tranh, phân bác thôn tin, quan dim sai trái, thi djch, xuyên tac, 
chong phá Dãn, Nba nuàc, giai cap cong nhân, to chirc Cong doàn Vit Nam và 
khôi i doan két toàn dan tOe. 

1.1.2. Gi3 THIing Vwong (ming 10 tháng 3 am ljch,) 

- Tuyên truyên trong can bO,  doãn viên cong doàn và nguii lao dung ye 
- A A • A s • , , n nghia cua Ngay Gm To Hung Vuang va Le hçi Den Hung; tudo giao dic cac the 

hç ngum Viçt Nam, that la the hç tre huong ye C9i nguon, tn an cac Vua Hung da 
A I I A A A * A A A 

Co cong d%rng nuac va cac bac  tien than co cong lao to lan trong cong CUQC dau 
tranh chong glac ngoai xam, xay drng va bao vç To quoc. 

- Các giá trj tmyn thng, ljch sü, vn hóa cüa dt flUOC và con nguYi Vit 
Nam duqc vun dp, hInh thành tir thi dai  Hung Vuong den thii dai  Ho ChI Minh; 
tp trung neu b.t nhtng kt qua trong vic k thira, phát huy truyn thông vAn hóa 
dan tOc,  xây dirng, phát trin vn hóa, con ng.thi Vit Nam qua 35 nArn thirc hin 
cong cuOc  dôi mâi dat nuâc, gn vâi tuyên truyên nhfng nOi  dung cot lôi trong 
Nghj quyt Dai hOi XIII cüa Dãng v xay d%rng, phát triên vn hóa Va COfl nguii 
Vit Nam. 

- Vai trô cüa süc math dai doàn kt toàn dan tOe  trong sir nghip xây dirng 
va bâo v T quc; khng djth các dan tOe  trong cong dng Vit Nam bInh dang, 
doàn k&, ton trQng, giüp d 1n nhau vuçit qua khó khán, thách thüc, chiên thang 
dai djch Covid -19, xây dirng, phát trin kith t - xA hOi,  bâo dam an sinh xA hOi, 
bão v sirc khOe vàdi s6ng Nhãndãn; vn dOng  doàn Viêfl cong doãn vànguäi 
lao ct9ng phat huy sue math dai doan ket toan dan tQc; ton vith tap the va ca than 
có thüng cong lao, dóng óp di vài vic xây dirng và bão v To quôc, dc bit là 
trong giai doan doi mâi dat nuóc và hOi  nhp quôc tê hin nay. 

1.1.3. K nim 47 nám Ngày giái phóng miJn Nam, thong nMt ddt nwo'c 
(3 0/4/1975 - 3 0/4/2 022) 

- Tuyên truyn giá trj, khng djth tm vóc thii ctai và nghia ljch sü to lón 
cüa cuOc  kháng chin chng M5 cüu nuôc trong sir nghip dâu tranh giãnh dOe ip 
dan tOe,  thông that dat nuàc; khäng dnh duxng lôi lânh do dung dan, sang suôt 
cüa Dãng và Chü tjch H6 ChI Mith lànhân to quyêt djth lam nên thAng lçi vT dai 
trong sir nghiep khang chien chong My, cmi nuac cua dan tQc. 

- Tuyêntruyn vnét dOe  dáo, ctC sc nht cüa ngh thu.t quãn sirVit 
Nam trong Chien dch Ho Chi Mmh, dmh cao Ia Cuçc Tong tien cong va noi day 
müaxuân 1975, giãi phong min Nam, thông nhât dat nuâc; nhng bài h9ckinh 
nghiçm quy bau ye tp hqp 1rc lung, phat huy sue mnh cua y  chi thong that dat 
nuâc vâ khát vçrng hôa bInh vào sr nghip xây d%rng, phát trien và báo ye vng 
chAc To quôc Vit Nam xâ hOi  chñ nghTa. 

- Tn an các anh hung, lit s5, thuang binh, bnh binh, dng bào, chin s5 
dA hy sith tInh mng, s.n sang cong hiên sirc lrc, tn tu và cUa cãi lam nên Dai 
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thng müa Xuãn nm 1975; nêu bt nhctng thành tru cüa dt nithc sau 47 näm 
thông nhât, dc bit là trong cong cuOc di mâi va hOi nhp quc t hin nay. 

- Du tranh, phãn bác nhUng thông tin, quan dim sai trái, thU djch, xuyên 
tc ljch sU, phU djnh vai trô lãnh dao  cUa Dãng, ChU tjch H ChI Minh và cong 
lao, dóng gop cUa cac tang lap Nhãn dan, dc bit là dong gop không nhô cUa giai 
cap cong than trong sjr nghip du tranh giành dOc  1p tir do cho dan tic, hôa 
bInh thông nhât dat nuâc. 

1.1.4. K nim 136 nám Ngày Quc tLao d3ng (01/5/1886 - 01/5/2 022) 

- Tuyên truyn v nghia cUa Ngày Quc t Lao ctng (1/5) gn t6 chirc cac 
hot dng Tháng Cong nhân nàm 2022 vâi chU dé "Cong n/ian Vil Nam: Tiên 
phong, sang 4w, trách nhzim, an bàn, 1/itch áng", tiêp tic day nnh Chuang 
trrnh phuc li doan vien, darn bao tang cuong quyen lqi cua doan vien cong doan; 
dung vién doàn viên cong doàn, nguai lao dng thrc hin t6t trách thim cUa 
mInh theo quy djnh cUa pháp 1ut, nãng cao chat luçnig, hiu qua cong vic, thirc 
hin tot các quy trInh, bin pháp bâo dam an toãn v sinh lao dng tti nth lam vic. 

- Tang ctr&ng n.m bt tu tu&ng, nguyen vçng cUa doàn viên cong doàn, 
ngi.thi lao dng d kjp thM djnh huàn du 1un, iãi quy& nhttng van dé brc xüc, 
xây drng quan h lao dng hài hôa, on djnh, tiên b trong co quan, don vj; dâu 
tranh, phãn bác nhttng thông tin, quan dim sai trái, xuyên tac  ljch sir, phU djnh vai 
trô lânh dao,  cUa giai cap cong nhân; tuyên truyên dê doàn viên, nguai lao dung 
nhn din cãnh giác vai am muu lôi kéo, tác dng cUa các the l%rc thU djch. 

1.1.5. Kj nim 68 nám Ngày Chiln tháng Diên Biên Phi (7/5/1954 - 
7/5/2 022) 

- Tuyên truyn dumg l& kháng chin: toàn dan, toàn din, tnthng k kháng 
chin cUa Dãng; khng djnh sir länh do, chi do diing dan, sang tao  cUa Dãngvà 
ChU tjch H ChI Minh dôi vói chin djch Dôn - Xuãn 1953-1954 và Chiên thang 
Din Biên PhU ctng thu toàn b cuc khang chiên chng thrc dan Pháp xâm lucic. 

- Ton vinh và tn an các anh hing, lit s5', can b, chin s5, thanh niên xung 
phong, dan cOng hôa tuyên và quãn dan câ nuac dA anh ding chiên dâu, by sinh 
lam nên chiên thang Din Biên PhU. 

- Nêu bt th.ng lçii vi clai trong cuc khang chMn chng th%rc dan Pháp xâm 
lucic; khng djnh nghia to lan và sâu sc cUa chiên th.ng Din Biên PhU dôi vói 
dan tc va thyi dai;  tOn vinh và tn an các anh hang, liit s5, các tu6ng linh, can b, 
chin s5, thath niên xung phong, dan cong bOa tuyên và quãn dan Ca nuâ9 dâ nh 
dung chien dau, hy srnh, dong gop suc l%rc, tn tuç, cua cai lam nen chien thang 
Din Biên PhU "lang lAy nàm chau, chk dng dja cau". 

- Tuyentruyn, 4n dung doãn vien cong doãn, nguñ lao dngphát huy 
truyen thong yeu nuoc, niem tr hao, t%r ton, suc mnh dai  doan ket dan tc va trnh 
than chiên thang Din Biên PhU, quyt tarn thi dua lao dng hoàn thãnh xuât sac 
thim viii, xây dirng dat nuâc ngày càng tucii dçp và phn vinh. 

4 



1.1.6. Kj niêm 132 nám Ngày sinh ChÜ tjch H C/il Minh (19/5/1890 - 
19/5/2 022) 

- Tuyên truyn v than th& cuc ct?ñ hoatdng each mng ye yang cüa ChU 
tch Ho Clii Mrnh; ton vrnh nhung cong hien vi di cua Ngucn doi vm sr nghiçp 
each mng cUa Dãng và dan tc Vit Nam, vâi phong trào Cong san và cong nhán 
quoc te. The Men long thanh kinh ttrang nhcc, fri an sau sac cua nlian dan, Viçt 
Nam va trnh cam yeu men, krnh trQng cua nhan dan cac nixac tren the gicn doi vai 
Chil tjch Ho ChI Minh. 

- Khng djnh süc sang tnthng t6n cüa tu tuâng H ChI Minh; phân tIch, lam 
rO sir vn dijng và phát trin sang tao  tix tuâng H Chi Minh trong s%r nghip dôi 
mâi, cong nghip hóa, hin dai  hóa dt nuâc va hi nhp quôc té; tp trung tuyên 
truyn ye nOi dung, giá trj va nghTa to lan cüa tu tu&ng, dao  due, phone each Ho 
ChI Minh; khAng djnh tu tu&ng H ChI Minh, chü nghTa Mác-Lênin là nén tang ti.r 
tl.r&ng, kim chi nam cho hành dng cüa Dãng, là dOng 1%rc, nguôn sire manh  to lan 
d toàn Dáng, toàn dan và toãn quân ta phát huy ni l%rc, vixçlt qua khó khn, thách 
thuic, thirc hin th&ig lçii Ngh quyt Dai  hi XIII cüa Dãng và nhim vi each 
mng trong giai don mài. 

- K& qua dat  &rqc sau mOt  nàm thrc hin Kt 1un s6 01-KL/TW ngày 
18/5/202 1 cüa BO ChInh trj v tip ttc thrc hin Chi thj so 05-CT/TW cUa BO chinh 
frj khóa XII; tuyên truyn trin khai Huc9ng dn 37/HD-TLD ngay28/10/2021 và 
K hoach 154/KH-TLD ngày 08/12/202 1 cüa 1'LD ye thrc hin Kêt lun 01. Tp 
trung phát hin, nhãn rOng  mô hInh hay, cách lam sang tao,  hiu qua trên các ITnh 
vrc cüa dri s6ng xâ hOi;  bik dumg kjp thai nhung tp the, cá than diên hInh tién 
tiên, gucng "nguôi tot, vic tot". 

- Du tranh, phãn bác các thông tin, quan dim sai trái, xuyên tac  v than 
th& sr nghip cách mng cüa Chü tjch Ho Clii Minh và nhung giá tn to lan cUa tu 
tuong Ho CM Minh. 

1.1.7. K nim 75 nám Ngày Ngày Thwong bin/i Lift s9 (27/7/1947 - 
27/7/2022) 

- ' nghia ljch sir, chInh tn, xâ hi và giá trj than van cüa Ngày Thucmg 
binh Liit s; truyn th6ng t6t dçp "U6ng nuâc nhó nguôn", "An qua nhó nguai 
trng cay" cUa dan tc; th hin lông bi& on cüa Dãng, Nba nuâc và Nhãn d ta 
t6i vói cac thucing binh, lit s5' và ngu&i có cong vói each m?ng;  ton vinh và 
khAng djnh %T Cong hiên, hy sinh cira các thucing binh, lit s5 và ngixôi cO cong 
vOi each mng là vô giá... 

- Nhüng thành tiru ni bt trong cong tác thucmg binh, lit s và ngithi cO 
cong vâi each mng tnong 75 nthn qua, that là kt qua 16 nm thrc hin Chi thj so 
07-CT/TW, ngày 14/12/2006 cüa Ban BI thu Trung ucing Dãng ye "Tang cu?mg 
lânh ctaO,  chi  dao  dôi vài cong tác thuong binh, lit s5, nguOi có cong và phong 
trào "Din cm dáp nghTa"; trong do can than math  nMng ket qua nOi b.t trong 
vic xây drng va thrc hin chinh sách, che dru dâi dOi vâi ngu&i cO cOng; ye 
ket qua thirc hiçn vice cham soc thucmg brnh, bçth brnh, gia dmh hct sy va phng 
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dtrong bà mc Via Nam anh hang, v cong tác tim kim, quytp hài c& ha s5',v 
viçc khcn dy va phat huy trnh than tr 1irc, tir cuong cua cac thuang binh, bçnh 
binh, nguii có cong vâi cách mng. ..; ctu tranh, phé phán nhüng biêu hin tiêu 
circ trong tnen khai th%rc hiçn chrnh sach, che dQ uu dai doi vai thuang brnh, liçt 

• I' A A • A I( • F A A F sy va nguai Co cong; dong thai de xuat, hen nghj giai phap th%rc hiçn tot cong tac 
thuong binh, lit s va nguii Co cong vi each m?ng. 

- Biu duong nhting thi.rong binh, bnhbinh, gia dmnh li s5, dc bit quan tam 
den ngucn co cong vm cach mng la doan vien cong doan, cong than lao dQng VuçYt 
khO yuan len, tIch circ tham gia cac phong trào thi dua yêu nurc; phát hin, than 
rOng các din hhih tiên tin trong các phong trào "dn an dáp nghTa", chung süc giüp 
d các gia dInh chinh sách khc phic khó khàn, cal thin cuc song. 

1.1.8. K nim 93 nám Ngày thành 4p Cong doàn Vit Nam (28/7/1929 - 
28/7/2 022). 

- Tuyên truyn v ljch sü cüa th chüc Cong doãn Vit Nam qua 93 näm xay 
drng va phát trin; vj trI, vai trO, nhng dóng gop cüa giai cap congnhan, tO chüc 
cOng doàn trong sr nghip Mu tranh giái phóng dan tc, thôn nhât dat nuâc và 
trong cong cuc cong nghip hóa, hin di boa, hOi  nhp quôc té. 

A

truyn, nhn din Mu tranh phãn bác quan dim sai trái, thu djch, thông 
tin xuyen tc, sai lçch, noi xau, boi nhç to chuc Cong doan Viçt Nam trong boi canh 
pháp lust  cho phép ra dOn t chüc cüa cia nguOni lao dng tai  doanh nghip. 

- Tuyén tmyn v quan dim, duOnng 16i cüa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cüa 
Nba nuàc có hen quan dn doàn viên, ngu&i lao dng và to chüc Cong doàn; hpc t.p, 
quán tria trin khai Chuong trInh hành dng so 02/CTr-BCH cia Ban Chap hành 
Tng Lien doàn...; tuyên truyn, quán trit triên khai chU dê hoat dng cong doàn 
näm 2022 là "chm 10 vic lam, dOni sang cho nguOni lao dng; phãn dâu hoàn thành 
cao nh&t cac mvc  tiêu, thim vi cüa Nghj quyêt Dai  hi XII Cong doàn Vit Nam". 

1.1.9. nim 77 nám Ngày Cách ming tháng Tam thành cOng ('19/8/1945 - 
19/8/2022) và Ngày Quoc khánh nwác C5ng hoà xâ h3i chz ngh Vit Nam 
(2/9/1945 - 2/9/2022) 

A A . . . . . , • A , , . . • , 
- Tuyen truyen khang dnh gia tn 11th su va tam voc thai dai  cua Cach mng 

thong Tam và sr ra dOni ni.râc Via Nam Dan chi Cong hOa (nay là nuOnc Cong hOa xâ 
hi chU nghia Vit Nam); vn d nm bt thOni ca, chuãn bj hirc hucmg, sk sang chop 
thOni ca lam nên thành cong cüa Cách mng thang Tam; sr vn d%Jng sang to nhüng 
baihQc kinh nghim cüa Cách rn?n tháng Tam trong cong cuOc  dôi mOni dat nuOc, hi 
nhp quoc te va xay d%rng, bao vç To quoc Viçt Nam xa hçi chu nghia. 

- Nhng thng lçii vi dai  yà thành tru to iOn cüa Mt nuOc gn tam thp k' 
qua, nht là sau han 35 nAm thrc hin duOnng 1i d6i mOni Mt nuOc do Bang khOi 
xuOng và lnh do; khng djnh Mt nuOc ta chua bao giOn có ducic ca do, tiêm lc, 
vthê vàuy tIn quc t thu ngày nay; nêubt cOng lao, cOng hiên to IOn cüa toãn 
Bang, toan dan va toan quan ta, sr giup do quy bau cua bn be quoc te trong cac 
giai doin cách mang. 
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- Lông tr hào, tir ton dan tOc,  tinh thn yeu nrn9c, chI tr lc, t%r cuông, src 
mnh dai  doàn kêt toàn dan tc và khát vng phát trin dt nithc phn vinh, h?nh 
phác trong môi nguii Vit Nam, nh.t là dôi vâi the h trê hin nay. 

- Du tranh, phãn bác các thông tin, quan dim sai trái, thu djch, xuyên tac 
ljch sü, phü nhn giá tn, ' nghTa cüa Cách mng tháng Tam, vai trô lnh dao cüa 

.7 .7 A . .7 IS A '7 '7 '7 '7 Dang va Chu tch Ho Chi Mmh; bao vç nen tang tti tuong cua Dang. 

1.2. Ifinh Iliac Iuyên Iruyen, kj niçIm 

Các cp cong doàn can cir t'mh hInh thrc t cüa nghành, dja phuong, don vi 
triên khai các hInh thirc tuyên truyn, k nim sau: 

- T chüc hi nghj, hOi  thâo, hi thi, tça dam khoa hQc; gp mt, giao km vói 
than chi'rng ljch sü, nguii có cong vói Dãng, v&i nuâc; t chüc thm quan di tIch ljch 
sü, hành huong v ngu6n; thm hôi, giáp di doàn viên cong doàn, ngi.thi lao dng có 
hoan canh kho khan, gia dmh Co cong vcii cach mng; to chuc hQ1 ngh bieu dining can 
b, doàn vien, nguôi lao dng diên hInh, tiên tiên trong thrc hin nhim vii. 

- Phát dng các dçit thi dua chào mmg cac ngày l ion, sir kin ljch sir cüa 
dat nuâc, cüa t chirc cOng doàn; dy math  tuyén truyên, vn dng doãn vien 
cong doàn, ngLthi lao dng thirc hin tot Chucmg trInh " Mt triu sang kiên - no 
1irc vuçt khó, sang tao,  quyêt tam chin thang Dai  djch Covid-19" phong trào 
"Lao dng giOi, lao dng sang tao",  "Tham mini giöi, phiic vi,i tot", "Xây dimg co 

'' '7 '7 A 7 A A P. * 

quan van boa, ngay lam viçc 8 gb, chat lixcmg, hiçu qua , CuQc Vfl dQflg xay 
di,rng ngithi can b, cong chüc, viên chirc 'Trung thãnh, trách thim, hem chInh, 
sang tao", CuOc vn dng "Can b, cong chüc, viên chüc noi không vói tiêu crc", 
hu&ng üng phong trao "Doanh nghip Vit Nam hOi  nh3p và phát triên", "CuOc 
4n dng Nguii Vit Nam uu tien dung hang Vit Nam", "Toàn dan doàn kêt xây 
dirng diii sOng van bOa", "Doanh nghip Vit Nam hi nhp và phát triên", "Ca 
nuoc chung tay vi ngucn ngheo - khong de ai b bo lal  phia sau 

- T chc các boat dng vAn hOa, vAn ngh, th thao chào mmg. 

- Dy mnh cong tác tuyên truyn ming thông qua di ngü báo cáo viên, 
tuyên truyên viên, dua nOi  dung k5 nim các ngày lé lan vào các hoat  dng cüa to 
chirc cong doàn. 

- T chirc biên son tài 1iu, xây dirng cim pano, áp phich, bang zôn... tuyên 
truyên tai  các co quan, don vj, trii sâ lam vic cüa to chüc cong doàn. Day m?nh  cOng 
tac tuyên truyên tnên các phuong tin thông tin dai  chung, internet và mng xA hi, 
trang thông tin din tü cUa các ban, b, ngãnh, doàn the Trung uang... 

2. Các ngày k3'7  nim nAm trOn ngày sinh các ding chI länh do chü cht 
cüa Bang, Nhà niróc và lãnh do tin bi tiêu biu cüa Bang và cách mng Vit 
Nam; các ngày I juc t, các ngày k5 nim khác cüa Bang, Nhà nrOc và ban, 
b, ngành, doàn the Trung irong và t chfrc Cong doàn Vit Nam 

Các cp cong doàn cAn cü vào djnh huóng tuyên tnuyn cUa cp üy dãng và 
diêu kin thrc te cüa timg co quan, don vj dé xây drng ké hoach,  huOng dn các 
cong doàn trrc thuOc to chüc các hInh thiic tuyen truyên phü hcip, hiu qua, có trQng 
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tam, tr9ng dim; t chüc các hoat dng chäm to dài sang vt cht, tinh th.n cho doàn 
viên cong doàn, ngithi lao dng; thuông xuyên näm chäc tInh hInh tu tuâng, tam 
trng cüa doàn vien cong doan, ngui Lao dng; kjp thai phát hin, dêxuât vi cap üy 
dãng, chInh quyên giãi quyêt nhüng van dê birc xi.'ic lien quan den chê d, chinh sách 
cüa doân viên cong doàn và ngi.thi lao dng. 

III. MQT sO KHAU HIU TUYEN TRUYEN 

1. Müng d.t nuc di mâi, mmg Dâng quang vinh, mmg xuân Nhâm D.n! 

2. T& sum v.y - Xuân bInh an 

3. Nhit lit chào müng 92 näm Ngày thành l.p Dàng Cong san Vit Nam 
(03/02/1930 - 03/02/2022)! 

4. Nhit 1it chào mirng 47 näm Ngày Giãi phong min Nam, thng nht d.t 
ninic (30/4/1975 - 30/4/2022)! 

5. Tinh th.n Ngày Quc t Lao dtng 1/5 b.t diet! 

6. Nhit lit chào müng 68 näm Ngày Chin th.ng Din Biên Phü (7/5/1954 
- 7/5/2022)! 

7. Nhit lit chào mrng 77 näm Ngày Cách mng thang Tam thành Cong 
(19/8/1945 - 19/8/2022) và Ngày Quôc khanh nuOc Cong hoà xâ hi chü nghia 
Viêt Nam (02/9/1945 - 02/9/2022)! 

8. Nhiét 1it chào müng 132 näm Ngây sinh ChU tjch H ChI Minh vi di 
(19/5/1890 - 19/5/2022) 

9. Toàn Dàng, toàn dan, toàn quán ra süc thi dua thrc hin thing lçi nhim 
vii phát triên kinh tê - xã hi näm 2022! 

10. D.y m?nh  hc tp va lam theo tr tithng, dao  düc, phong each H Chi Minh! 

11. Nhit lit chào mrng 93 näm Ngay thành 1p Cong doàn Vit Nam 
(28/7/1929 - 28/7/2022)! 

12. Toàn Dãng, toàn dan, toan quân ph.n du thrc hin thng lçi Nghj 
quyt Di hi di biêu toàn quôc lan thir XIII cüa Dâng! 

13. Dãng Cong san Vit Nam quang vinh muon nàm! 

14. Nuâc Cong hôa xã hOi  chü nghia Vit Nam muon nàm! 

15. Chü tjch H ChI Minh vi dai  sng mãi trong sij nghip cüa chüng ta! 

IV. TO CHIC THIIC HIN 

1. Cp Tng Lien doàn 

1.1. Ban Tuyên giáo TJng Lien doàn chü tn nghien cüu, tham mini giüp 
Thu&ng trirc Doàn Chü tjch TOng Lien doàn Lao dng Vit Nam chi d.o, hrn9ng 
dan các cap cong doân tuyên truyên, k' nim cac ngày lê 1on và sir kin llch  scr 
trong näm 2022; djnh kS'  tOng hçp, báo cáo kêt qua triên khai thirc hin vci 
Thuông trirc Doàn ChU tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam. 
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1.2. Các ban, don vj trrc thu3c Tdng Lien doàn can cü chüc nãng, thim vii 
thuc1Thh vrc minh phi trách; thithng xuyên phôi hçip viii Ban Tuyên giáo xác djnh 
chü dé, xay dirng ni dung cung cap thông tin, tãi lieu  to chirc tuyên truyên. 

2. Các lien doàn lao dng tinh, thành ph, cong doàn ngành TW và 
tLrcYng dtrong, cong doàn tng cong ty tryc thuEc TLD 

2.1. Can cü Hi.r&ng dn cüa Tng Lien doàn, xây dirng k hoch cii th và 
triên khai to chüc tot các hoat dông tuyen truyên, k' nim các ngày lê lan, str kin 
ljch si'r quan trQng cüa dat niràc, cüa to chi'rc Cong doàn trong näm 2022 phü hçp 
vài tInh hInh, d.c diem, nhim vii chInh trj cüa timg Co quan, don vj. Djnh k' báo 
cáo kêt qua ye Tong Lien doàn (qua Ban Tuyên giáo TLD) dé tong hqp báo cáo 
Thuang trrc Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam. 

2.2. Chü dng phôi hçip vâi cac co quan báo chI Cong doàn, các co quan thông 
tan báo chI Trung uang thuà'ng trü ti dja phuong, báo chI dja phuong dua tin dm 
net các hoat dng tuyên truyên, k' nim; dt bài các bài viêt cUa chuyên gia, nhà 
khoa h9c phãn tIch chuyên sâu ye phong trào cong nhân, hoat dng Cong doàn dé 
dang tái tren cac báo, tp chI...; tO chüc cho phóng viên di thirc té tai  co sà, tiêp c.n 
vói doàn viên, nguèi lao dng dé kháo sat, tim hiêu, phãn ánh tam tu, nguyen v9ng 
cüa doàn viên, nguai lao dng kjp th?ñ phàn ánh, nêu guong phi1c vii Cong tác tuyên 
truyên; tham gia phát hin, du tranh phân bác các thông tin sai loch,  xuyên  tac,  thu 
djch ye giai cap cong nhãn, to chüc Cong doàn Vit Nam trên mng xâ hi. 

2.3. Khuyn khIch, vn dng can bO cong doàn sir ding các phirong tin 
thông tin (din thoai, facebook, zalo, youtube...) dê chia sé thông tin, hinh ãnh, các 
san phârn truyên thông ye phong trào cong nhân, hoat dng Cong doàn; thu&ng 
xuyên viêt tin, bài... däng tái trên cOng/trang thông tin din tü và mng xã hi 
Cong doàn Vit Nam. 

3. Các co' quan báo chI Cong doan can cr ni dung trên, xây drng phong sir, 
tin, bàn tin. . . cüa cOng doàn các cap tiêp tiic day math  cong tác thông tin, tuyên 
truyên ye các ngày lê lón, sir kin ljch sir quan trçng cUa dat nuóc và to chüc Cong 
doàn báo dam dung ni dung djnh huóng chInh trj, tu tu&ng theo chi dao  cüa Ban 
Tuyên giáo Trung uong và huóng dn cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam.

/ 

No'i nhln: 
- Ban Tuyên giáo Trung 'song; 
- D/c Chü tjch TLD; 
-CácdJcPCTTLD; 
- Các LDLD tinh, thành phô; 
- CD nganh TW va tuong throng, 

CD TCty trirc thuôc TLD; 
- VP, các ban co quan TLD; 
- Các co quan báo chI Cong doan; 
- Liiu VT, TG 
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