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HƯỚNG DẪN 

Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập 

 Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và 12 năm ngày Phụ nữ Việt Nam 

 

Thực hiện văn bản hướng dẫn số: 49/HD-TLĐ ngày 21 tháng 02 năm 

2022 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về “Hướng dẫn nhiệm vụ trọng 

tâm công tác nữ công năm 2022”, Công đoàn Điện lực Việt Nam hướng dẫn 

công đoàn các đơn vị tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập 

Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam; 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam trong nữ 

CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam năm 2022 như sau: 

  1. Mục đích:   

 Tổ chức tuyên truyền sâu rộng về truyền thống lịch sử của Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam, các phong trào của phụ nữ Việt Nam qua các giai đoạn, 

những đóng góp to lớn của Phụ nữ Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ 

Tổ quốc...  

 Động viên đội ngũ nữ CNVCLĐ Tập đoàn Điện lực Việt Nam thi đua lao 

động giỏi, lao động sáng tạo, tích cực học tập nâng cao trình độ mọi mặt, xây 

dựng gia đình no ấm, tiến bộ, bình đẳng và hạnh phúc. Nâng cao chất lượng cán 

bộ làm công tác nữ công, hiệu quả hoạt động của Ban nữ công Công đoàn các 

cấp; 

 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm với nội dung phong phú, đa dạng, hiệu 

quả, phù hợp, tránh hình thức, lãng phí và mang ý nghĩa giáo dục truyền thống 

sâu sắc, đáp ứng tâm tư nguyện vọng của nữ CNVCLĐ; gắn tuyên truyền với 

các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của lao động nữ tạo sự gắn 

bó, đoàn kết, mang lại không khí thi đua sôi nổi trong nữ CNVCLĐ và thực 

hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19... 

2. Nội dung:  

  Tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng, truyền thống tốt đẹp, phẩm 

chất đạo đức, lối sống của phụ nữ Việt Nam; ôn lại lịch sử 92 năm Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Việt Nam, 12 năm Ngày Phụ nữ Việt Nam; tuyên truyền vai trò và trách 

nhiệm của người phụ nữ trong gia đình trong cơ quan, đơn vị; phát huy phẩm 

chất đạo đức phụ nữ “Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang”; 

Nâng cao nhận thức về vai trò của phu ̣nữ (nữ CNVCLĐ) thời kỳ đẩy 

mạnh CNH-HĐH đất nước và hội nhập Quốc tế; trong việc xây dưṇg “Gia 



 

đình no ấm, bình đẳng, tiến bô,̣ haṇh phúc”, chăm sóc sức khoẻ sinh sản, dân 

số, kế hoạch hóa gia đình...  

Tuyên truyền thực hiện Luật Bình đẳng giới, những nội dung mới về 

bình đẳng giới; Luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 

(chương X “Những quy định riêng đối với lao động nữ và đảm bảo bình đẳng 

giới) và các chính sách liên quan đến lao động nữ; Chỉ thị số: 21-CT/TW 

ngày 20 tháng 01 năm 2018 của Ban Bí thư về việc “Tiếp tục đẩy mạnh công 

tác phụ nữ trong tình hình mới”; Tiếp tục thực hiện Nghị quyết 6b/NQ - BCH 

ngày 29/01/2011 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn về công tác vận động 

nữ CNVCLĐ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và 

Chỉ thị 03/CT - TLĐ ngày 18/8/2010 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn về 

tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong 

nữ CNVCLĐ... 

Tổng kết 5 năm công tác vận động nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công 

giai đoạn 2018-2023 ở các cấp công đoàn... Biểu dương những cá nhân và 

tập thể nữ tiêu biểu, các danh hiệu thi đua đối với nữ CNVCLĐ đã được các 

cấp công nhận, gương phụ nữ vượt khó vươn, xây dựng gia đình ấm no, bình 

đẳng, tiến bộ, hạnh phúc ... 

  Tổ chức thăm hỏi động viên nữ CNVLĐ và gia đình nữ có hoàn cảnh 

khó khăn trong đơn vị và cộng đồng; thăm hỏi cán bộ nữ đã nghỉ hưu…   

 3. Hình thức:   

 Các hình thức tổ chức gọn nhẹ, tiết kiệm phù hợp với đặc điểm, điều 

kiện công tác, sản xuất kinh doanh của mỗi đơn vị, tạo không khí vui tươi phấn 

khởi trong hoạt động các cấp công đoàn như tổ chức mít tinh, hoạt động văn 

hóa, thể thao, tọa đàm, thi tìm hiểu Truyền thống EVN, văn hóa doanh 

nghiệp… 

4. Tổ chức thực hiện: 

4.1 Công đoàn Điện lực Việt Nam: 

Hướng dẫn các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 

trong các cấp cấp công đoàn; 

Tổ chức tổng kết công tác vận động nữ công nhân, viên chức, lao động và 

hoạt động nữ công giai đoạn 2018 – 2023;  

Thực hiện trợ cấp cho nữ CNVCLĐ và gia đình mắc bệnh hiểm nghèo, 

hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn;  

Phối hợp triển khai các hoạt động theo chương trình hoạt động Vì sự tiến 

bộ phụ nữ và bình đẳng giới năm 2022 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. 

 4.2 Các Công đoàn trực thuộc: 

 Căn cứ vào diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương lựa chọn nội 

dung, hình thức tổ chức phù hợp, triển khai thực hiện tiết kiệm, hiệu quả; 



 

 Chủ động phối hợp với ban Vì sự tiến bộ phụ nữ triển khai thực hiện 

chương trình hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ, công tác bình đẳng giới và tổ 

chức các hoạt động kỷ niệm ngày 20/10/2022 tại đơn vị. 

 Thông tin nhanh kết quả tổ chức các hoạt động tại đơn vị  về Công 

đoàn Điện lực Việt Nam qua Ban Tuyên giáo - Nữ công, Công đoàn Điện lực 

Việt Nam ./.  

 

    

Nơi nhận: 
- Tổng Liên đoàn (báo cáo); 

- Thường trực CĐ ĐLVN ; 

- CĐ đơn vị trực thuộc (thực hiện); 

- Ban VSTBPN EVN (phối hợp); 

- VP; các Ban CĐĐLVN; 

- Website CĐĐLVN; 

- Lưu: VT, TGNC. 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

 
 

Nguyễn Kim Thanh 
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