
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH BÌNH THUẬN 

 

Số:        /LĐLĐ 

V/v tuyên truyền kỷ niệm 135 năm  

Ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2021)  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do -  Hạnh phúc 

Bình Thuận, ngày     tháng 4 năm 2021 

 

Kính gửi:  

      - Liên đoàn Lao động cấp huyện; 

- Công đoàn cấp ngành. 

 

  

Thực hiện Công văn số 1793/TLĐ ngày 06/4/2021 của Tổng Liên đoàn 

Lao động Việt Nam về tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 

(01/5/1886 – 01/5/2021); Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu cầu các cấp 

công đoàn triển khai thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Căn cứ nội dung Hướng dẫn số 04-HD/BTGTW, ngày 05/4/2021 của Ban 

Tuyên giáo Trung ương, định hướng của cấp ủy đảng để phối hợp với chính quyền, 

chuyên môn cùng cấp tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 135 năm Ngày 

Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2021) gắn với các hoạt động Tháng Công 

nhân năm 2021 thiết thực, hiệu quả.  

(Có Hướng dẫn và Đề cương tuyên truyền của Ban Tuyên giáo Trung ương 

kèm theo). 

2. Phối hợp triển khai việc treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp và trên một số trục giao thông chính tại các địa 

phương… 

* Một số khẩu hiệu tuyên truyền 

- 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)! 

- Tinh thần Ngày Quốc tế Lao động (1/5) bất diệt! 

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ 

sinh lao động năm 2021! 

- Công đoàn Việt Nam đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của 

đất nước! 



- Công đoàn đồng hành vì sự phát triển ổn định, bền vững của doanh 

nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động! 

- Xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, lực lượng đi đầu trong 

sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước! 

- Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh muôn năm! 

- Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

- Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta! 

Nhận được Công văn này, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh yêu 

cầu Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành nghiêm túc triển khai 

thực hiện và báo cáo kết quả về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo – 

Nữ công) trong báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2021./. 

 

Nơi nhận:               TM. BAN THƯỜNG VỤ 

- Như trên;                       PHÓ CHỦ TỊCH 
- Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam;      

- Các Ban: Tuyên giáo, Dân vận, Văn phòng TU; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, TG-NC. 

 

                                                

                Phạm Quốc Luy 
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