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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  

TỈNH QUẢNG BÌNH 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

HUYỆN LỆ THỦY 
 

Số:           /HD-LĐLĐ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

          Lệ Thủy, ngày  22  tháng 02 năm 2021 

 

 

HƯỚNG DẪN 

Hoạt động chào mừng Kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 

1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tổ chức “Tuần lễ Áo dài” năm 2021  

 
Thực hiện Hướng dẫn số: 60/HD- LĐLĐ ngày 18/02/2021 của Liên đoàn 

Lao động (LĐLĐ) Quảng Bình về việc “Hoạt động chào mừng Kỷ niệm 111 

năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tổ chức 

“Tuần lễ Áo dài” năm 2021”; Ban Thường vụ LĐLĐ huyện hướng dẫn một số 

nội dung hoạt động trọng tâm sau: 

  1. Hoạt động chào mừng Kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 

(8/3/1910 - 8/3/2021), 1981 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng  

- Tuyên truyền ý nghĩa lịch sử của ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và Khởi 

nghĩa Hai Bà Trưng; tuyên truyền, giáo dục phẩm chất đạo đức truyền thống 

phụ nữ Việt Nam; giáo dục truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc, tinh 

thần vượt khó và sức sáng tạo của các tầng lớp phụ nữ; tuyên truyền những 

quan điểm và sự quan tâm của Đảng, Bác Hồ và Nhà nước đối với phụ nữ và 

công tác phụ nữ. Đặc biệt là Nghị quyết 11- NQ/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị 

số 23-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ 

trong tình hình mới, về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa đất nước, Luật Bình đẳng giới, Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, 

Luật phòng chống bạo lực gia đình...  

- Tiếp tục tuyên truyền phong trào thi đua “Giỏi việc nước, Đảm việc 

nhà”, phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình 

hạnh phúc” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy 

mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và rèn 

luyện phẩm chất đạo đức phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh CNH, HĐH đất 

nước “Tự tin, Tự trọng, Trung hậu, Đảm đang”. 

- Tuyên truyền những điển hình nữ CNVCLĐ tiêu biểu xuất sắc trên các 

lĩnh vực, đặc biệt là những nhân tố mới trong các phong trào thi đua yêu nước. 

- Tuyên truyền, vận động nữ CNVCLĐ tham gia hưởng ứng các hoạt 

động, phong trào thi đua yêu nước lập thành tích chào mừng đại hội phụ nữ các 

cấp, chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trong năm 2021. 

- Tùy theo điều kiện của địa phương, đơn vị và tình hình dịch bệnh covid -19 

để tổ chức các hoạt động phù hợp; có thể tổ chức tọa đàm, nói chuyện chuyên đề, 

tuyên truyền giáo dục lòng yêu nước, truyền thống anh hùng của dân tộc; giới 

thiệu về thân thế, sự nghiệp và khởi nghĩa Hai Bà Trưng ... có thể kết hợp phát 

động phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ. 
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2. Tổ chức các hoạt động “Tuần lễ Áo dài” năm 2021  

- Phát động, khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

mặc áo dài khi tham dự các hoạt động kỷ niệm ngày truyền thống, ngày lễ lớn, 

các sự kiện của cơ quan, đơn vị, các hoạt động cộng đồng; vận động mặc áo dài 

trong ngày làm việc phù hợp với điều kiện và đặc thù nghề nghiệp, đảm bảo 

thuận tiện, an toàn lao động, từ ngày 01/3 đến ngày 08/3/2021, tập trung đồng 

loạt vào ngày 08/3/2021 nhằm lan tỏa vẻ đẹp áo dài nơi công tác, nơi sinh sống. 

- Sử dụng các kênh truyền thông của cơ quan, đơn vị như Cổng thông tin 

điện tử, website, các ấn phẩm báo chí, ấn phẩm thông tin, mạng xã hội để tuyên 

truyền, quảng bá trước, trong và sau thời gian tổ chức các hoạt động nhằm 

khẳng định và tôn vinh giá trị của Áo dài trong đời sống xã hội.  

Trên đây là hướng dẫn hoạt động kỷ niệm 111 năm Ngày Quốc tế phụ nữ, 

1981 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng và tổ chức các hoạt động “Tuần lễ Áo dài” 

năm 2021; đề nghị các công đoàn cơ sở căn cứ đặc điểm của ngành, địa phương, 

cơ quan, đơn vị và tình hình dịch bệnh covid-19 để lựa chọn nội dung phù hợp 

triển khai có hiệu quả các hoạt động, báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động 

huyện qua hộp thư công vụ lethuy.ldld@quangbinh.gov.vn trước ngày 15/3/2021. 

 
Nơi nhận: 
- Ban TG-NC LĐLĐ tỉnh; 

- Thường trực LĐLĐ huyện; 

- Hội LHPN huyện (P/h); 

- Các Công đoàn trực thuộc; 

- Lưu: VP. 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 
 

 

Nguyễn Thị Thu Hiền 
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