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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:  85  /CĐ-ĐHQG 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày  tháng  9  năm 2017 

   

KẾ HOẠCH 
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống  

công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2017) 

  

 Thực hiện Kế hoạch số 55/KH-LĐLĐ ngày 20 tháng 9 năm 2017 về việc tổ 
chức các hoạt động kỷ niệm 87 năm Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng 
(15/10/1930 – 15/10/2017), Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM xây dựng kế 
hoạch  thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 - Ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Dân vận, hiểu rõ những thành tựu to 
lớn của công tác dân vận dưới sự lãnh đạo của Đảng trong 87 năm qua, khẳng định 
sự lãnh đạo đúng đắn, sáng tạo của Đảng là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của 
cách mạng Việt Nam. Tuyên truyền vai trò quan trọng, quyết định của Nhân dân; 
tôn vinh, tri ân những cống hiến, đóng góp của Nhân dân, góp phần vào sự thành 
công trong công tác dân vận của Đảng. 

 - Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, công tác 
xây dựng Đảng của Thành phố và đất nước, trọng tâm là việc quán triệt, triển khai 
thực hiện các chỉ đạo của Thành ủy, cấp ủy các cấp về công tác dân vận, thực hiện 
quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước; tiếp tục đẩy 
mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong 
CBVC-LĐ. 

 - Phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức công đoàn các cấp, vận dụng sáng 
tạo chủ trương, chính sách của Đảng, thực hiện nhiều giải pháp thiết thực, huy động 
các nguồn lực xã hội để góp phần thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn chính sách an sinh 
xã hội, cải thiện đời sống của CBVC-LĐ.   

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG 

- Tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn, CBVC-LĐ nhận thức sâu sắc 
hơn nữa về công tác dân vận; xác định công tác dân vận là một nhiệm vụ có ý nghĩa 
hết sức quan trọng để xây dựng và phát triển thành phố trong giai đoạn mới và là 
trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó tập trung  tuyên truyền, quán triệt các 
văn bản của Trung ương, Thành ủy về công tác dân vận. 

- Đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, trong đó chú trọng thực hiện các phong trào 
thi đua, các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, văn hóa,  tinh thần cho CBVC-LĐ, 
nhất là CBLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ 
thuật, thể thao phục vụ CBVC-LĐ, chú trọng tổ chức tại các khu nhà trọ, nhà lưu trú 
của công nhân; tăng cường tổ chức các hoạt động tại Nhà Văn hóa Lao động phục 
vụ CBLĐ. 
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- Tăng cường công tác tuyên truyền về công tác dân vận; giới thiệu, động 
viên, nhân rộng các tập thể điển hình, đề xuất biểu dương các điển hình “Dân vận 
khéo”, các gương điển hính thực hiện phong trào thi đua yêu nước… 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công đoàn Đại học Quốc gia TP. HCM 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền kỷ niệm 87 năm ngày truyền thống công tác 
dân vận của Đảng, những thành tựu đổi mới của đất nước; các hoạt động, gương 
điển hình tập thể, cá nhân trong phong trào thi đua “Dân vận khéo”. 

- Tuyên truyền sâu rộng phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với thực hiện 
tốt nhiệm vụ chính trị và việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ 
Chí Minh. 

2. Các CĐCS trực thuộc. 

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống với các nội dung 
và hình thức được chọn lọc phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị góp phần 
nâng cao nhận thức đoàn viên công đoàn, CBVC-LĐ về công tác dân vận trong tình 
hình mới; thực hiện các khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động tại cơ quan, đơn vị, địa 
phương…đảm bảo trang trọng và ý nghĩa. 

 - Triển khai, vận động CBVC-LĐ của đơn vị tích cực thưởng ứng thực hiện 
các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Vì người thợ”; phối hợp thăm hỏi các 
gia đình chính sách, người có công, Mẹ Việt Nam Anh hùng... 

- Phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động chăm lo đời sống vật 
chất, văn hóa, tinh thần cho CBVC-LĐ, nhất là CBLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó 
khăn. Tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể thao phục vụ CBVC-LĐ, chú 
trọng tổ chức tại các khu nhà trọ, nhà lưu trú của công nhân… 

 - Tổ chức các buổi tọa đàm, sinh hoạt chính trị chuyên đề về bài báo         
“Dân vận” của Bác Hồ (đăng trên báo Sự thật ngày 13/10/1949) và yêu cầu công tác 
dân vận trong tình hình mới trong đoàn viên, CBVC-LĐ, qua đó hiến kế, đề xuất các 
giải pháp góp phần thực hiện có hiệu quả công tác dân vận của tổ chức, cơ quan, 
đơn vị. 

 Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các CĐCS xây dựng kế 
hoạch và tổ chức các hoạt động thật ý nghĩa, thiết thực chào mừng kỷ niệm 87 năm 
Ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 
- LĐLĐ TP; 
- Các CĐCS; 
- Lưu VP. 
     

 


