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Số:           /LĐLĐ 

V/v tích cực viết bài tham gia  

Cuộc thi “Vòng tay công đoàn” 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Bình Thuận,  ngày     tháng 8 năm 2021 

 

 

Kính gửi:  

- Liên đoàn Lao động cấp huyện; 

- Công đoàn cấp ngành. 

 

 Thời gian qua, Cuộc thi viết “Vòng tay công đoàn” trên các ấn phẩm của 

Tạp chí Lao động và Công đoàn đã được triển khai sâu rộng trong hệ thống công 

đoàn toàn quốc; thông qua Cuộc thi đã phát hiện, tuyên truyền rộng rãi những 

trường hợp đoàn viên, người lao động được tổ chức Công đoàn chăm lo hiệu quả, 

tạo hiệu ứng tích cực trong xã hội, nâng cao hình ảnh, vị thế của tổ chức Công 

đoàn, khẳng định Công đoàn Việt Nam là tổ chức đại diện xứng đáng nhất, nơi 

đoàn viên, người lao động gửi gắm niềm tin. Cho đến nay, Cuộc thi đã bước vào 

chặng cuối cùng để chuẩn bị toạ đàm trao giải (dự kiến vào ngày 05/10/2021). 

 Căn cứ Công văn số 1375/TLĐ ngày 11/12/2020 của Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam về việc viết bài tham gia Cuộc thi “Vòng tay công đoàn” và Công 

văn số 527/LĐCĐ ngày 19/7/2021 của Tạp chí Lao động và Công đoàn về việc 

tích cực tham gia viết bài cho Cuộc thi “Vòng tay công đoàn”; Ban Thường vụ 

Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị các Liên đoàn Lao động cấp huyện, Công đoàn 

cấp ngành rà soát, phát hiện những trường hợp đoàn viên, người lao động được 

công đoàn cấp mình chăm lo thiết thực, hiệu quả trong cả một quá trình, viết bài 

tham gia cuộc thi “Vòng tay công đoàn” gửi về địa chỉ email: 

nhunghoang5217@gmail.com  chậm nhất là ngày 30/9/2021 và tổng hợp danh 

sách tác giả tham gia thi (gồm: Họ và tên tác giả, năm sinh, đơn vị công tác, tên 

tác phẩm) gửi về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ 

tỉnh, email: gnvb.binhthuancpv.org.vn)  chậm nhất là ngày 05/10/2021.  

 Liên đoàn Lao động tỉnh gửi kèm Thể lệ và mô tả cách viết bài Cuộc thi 

“Vòng tay công đoàn” của Tạp chí Lao động và Công đoàn để các đơn vị tuyên 

truyền, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Lưu: VT, TG - NC.  

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH  
 

 

  

 

Phạm Quốc Luy 
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