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V/v hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm
135 năm Ngày Quốc tế Lao động

Kính gửi: Các đơn vị Y tế trực thuộc Sở.
Thực hiện Hướng dẫn số 20-HD/BTGTU ngày 23/4/2021 của Ban Tuyên
giáo tỉnh ủy Sơn La về việc hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày
Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2021).
Nhằm mục đích tuyên truyền sâu rộng tới cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động ngành Y tế Sơn La nhận thức đầy đủ, sâu sắc về truyền thống
lịch sử, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 01/5, quá trình xây dựng
và trưởng thành của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam; qua đó
khẳng định vị trí vai trò, đóng góp to lớn của giai cấp công nhân, tổ chức công
đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội
chủ nghĩa. Sở Y tế yêu cầu lãnh đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Công
đoàn cơ sở chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:
1. Tuyên truyền lịch sử ý nghĩa của ngày Quốc tế Lao động 01/5 tới toàn
thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị (Có đề cương gửi
kèm theo Huớng dẫn số 20-HD/BTGTU).
2. Hình thức tuyên truyền
- Căn cứ vào điều kiện cụ thể và tình hình dịch Covid-19 diễn ra trong
thời điểm hiện nay để các đơn vị tập trung tổ chức các hoạt động tuyên truyền,
kỷ niệm như: Tổ chức tọa đàm, sinh hoạt chuyên đề tìm hiểu về vị trí vai trò và
những đóng góp quan trọng của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn đối với
sự nghiệp cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng; tổ chức các hoạt
động văn hóa - thể dục thể thao cho đoàn viên công đoàn trong đơn vị phù hợp
với điều kiện thực tế; tuyên truyền trên trang Website của đơn vị.
- Các đơn vị lựa chọn hình thức phù hợp để tổ chức treo Băng rôn, Pa nô,
khẩu hiệu tuyên truyền với nội dung sau:
1) Nhiệt liệt chào mừng 46 năm Ngày giải phóng Miền Nam, thống nhất
đất nước (30/4) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886-01/5/2021).
2) Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động (01/5) bất diệt!
3) Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn,
vệ sinh lao động năm 2021.

2
4) Công đoàn Việt Nam đổi mới sáng tạo vì quyền lợi hợp pháp, chính
đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững
của đất nước!
5) Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh
nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động!
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị Y tế trực thuộc Sở triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Công đoàn ngành y tế;
- Các Tổ chức TMTH&CMNV thuộc Sở;
- Lưu: VT, Nhung, TCCB.
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