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HƯỚNG DẪN 

Triển khai phong trào thi đua lập thành tích chào mừng 

Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

(25/8/1911 – 25/8/2021) 

 

Thực hiện Hướng dẫn số 70/HD-LĐLĐ ngày 06/5/2021 của Ban Thường 

vụ LĐLĐ tỉnh Quảng Bình về việc triển khai phong trào thi đua lập thành 

tích chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp 

(25/8/1911-25/8/2021), Ban Thường vụ LĐLĐ huyện hướng dẫn các cấp 

công đoàn triển khai phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 

110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp với những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm tôn vinh và tri ân những công lao, đóng góp to lớn của Đại 

tướng đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, 

xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

2. Tạo không khí thi đua sôi nổi trong cán bộ, đoàn viên, người lao 

động, nhằm quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của ngành, 

địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi 

Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết 

Đại hội Đảng các cấp. 

3. Các phong trào thi đua, hoạt động kỷ niệm được tổ chức thiết thực, 

hiệu quả, tiết kiệm với quy mô, hình thức phù hợp, gắn với việc tuyên 

truyền và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

II. NỘI DUNG 

1. Triển khai tuyên truyền, phổ biến và tổ chức cho cán bộ, đoàn viên, 

người lao động tham gia các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại 

Tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021) theo Kế hoạch số 565/KH-

UBND ngày 14/4/2021 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình, như: Đợt 

sinh hoạt chính trị trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp Nhân dân trong huyệu 

học tập tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Đại tướng Võ Nguyên 

Giáp; Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công - Nông – Binh tỉnh Quảng 

Bình lần thứ VI, năm 2021; Cuộc vận động sáng tác tác phẩm văn học, nghệ 

thuật về chủ đề  “Đại tướng Võ Nguyên Giáp với Nhân dân Quảng Bình”... 



(Có Kế hoạch số 565/KH-UBND ngày 14/4/2021 của UBND tỉnh  

 gửi kèm theo Hướng dẫn này) 

2. Tổ chức các hoạt động cụ thể, thiết thực chào mừng Kỷ niệm 110 

năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp, gắn với các phong trào thi đua, 

cuộc vận động do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động: “Lao 

động giỏi, lao động sáng tạo”;”Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Tham mưu 

giỏi, phục vụ tốt”, Cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không 

với tiêu cực”, Chương trình “75 nghìn sáng kiến – vượt khó, phát triển” và 

các phong trào thi đua khác do công đoàn cấp trên phát động. 

3. Nâng cao hiệu quả các hoạt động đại diện bảo vệ quyền hợp pháp, 

chăm lo lợi ích chính đáng và phúc lợi cho đoàn viên, người lao động, quan 

tâm hỗ trợ kịp thời các trường hợp đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh 

khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Các công đoàn trực thuộc căn cứ hướng dẫn này để triển khai thực 

hiện các phong trào thi đua chào mừng Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp (25/8/1911 – 25/8/2021) đến đoàn viên, CNVC-LĐ. 

Sau khi thực hiện phong trào thi đua đặc biệt này, BCH các công đoàn 

cơ sở Báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động huyện tổng hợp trình Ban 

Thường vụ LĐLĐ tỉnh xem xét, quyết định tặng Bằng khen của BCH LĐLĐ 

tỉnh và đề nghị Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân 

có thành tích tiêu biểu, xuất sắc. 

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện yêu cầu các Công đoàn trực thuộc 

nghiêm túc triển khai thực hiện bảo đảm chất lượng, hiệu quả.  

 

Nơi nhận: 
- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Ban Dân vận HU; 

- Các công đoàn trực thuộc; 
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