
 

TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH NAM ĐỊNH 

 

         Số:  1541 /LĐLĐ - TGNC 
 

V/v báo cáo kết quả công tác nữ công, bình xét danh 

hiệu và đề nghị khen thưởng PTTĐ “Giỏi việc nước, 

đảm việc nhà” năm 2022 
 

 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

      Nam  Định, ngày  9  tháng  11 năm 2022 

 

 

   Kính gửi: - LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn ngành; 

                               - Công đoàn các KCN, CĐCS trực thuộc. 

 

Để phục vụ công tác tổng kết phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ 

công năm 2022, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, 

công đoàn ngành, công đoàn các Khu công nghiệp và Công đoàn cơ sở trực thuộc 

quan tâm thực hiện một số nội dung sau: 

1. Xây dựng báo cáo kết quả phong trào nữ CNVCLĐ và hoạt động nữ công 

năm 2022, dự kiến phương hướng nhiệm vụ năm 2023 (gửi về Liên đoàn Lao 

động tỉnh trước ngày 25/11/2022). 

2. Hướng dẫn các CĐCS bình xét danh hiệu thi đua “Giỏi việc nước, đảm 

việc nhà”. Báo cáo số liệu nữ đoàn viên đạt danh hiệu cấp cơ sở, cấp trên trực tiếp 

cơ sở và nộp danh sách đề nghị LĐLĐ tỉnh công nhận danh hiệu “Giỏi việc nước, 

đảm việc nhà” năm 2022 về LĐLĐ tỉnh (trước ngày 15/12/2022). 

3. Đề nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong 

phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2022 (theo hướng dẫn số 

35/HD - LĐLĐ ngày 16/11/2020 của Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh về việc hướng 

dẫn khen thưởng chuyên đề "Xanh –Sạch -Đẹp, Đảm bảo an toàn vệ sinh lao 

động”, “ Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Văn hoá, Thể thao”) nộp về LĐLĐ tỉnh 

trước ngày 15/12/2022. 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đề nghị LĐLĐ các huyện, thành phố, công đoàn 

ngành, Công đoàn các Khu công nghiệp, Công đoàn cơ sở trực thuộc nghiêm túc 

thực hiện và gửi các báo cáo về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Tuyên giáo – Nữ công) theo 

đúng thời gian quy định. 
 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- Lưu VP - TGNC 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

               Bùi Ánh Nguyệt 
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