
             UBND TỈNH NGHỆ AN                CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 CĐ TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN                                             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

    Số:  37 /CĐĐHKTNA                      Nghệ An, ngày   08   tháng  10  năm 2020 

V/v  đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội 

          Đại biểu Đảng bộ lần thứ XIX 

          

Kính gửi: Các Tổ Công đoàn trực thuộc 

Thực hiện Văn bản số 350 /LĐLĐ-TG,NC ngày 06/10/2020 của Liên 

đoàn lao động tỉnh Nghệ An về việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Công đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An đề 

nghị các tổ công đoàn trực thuộc thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025 theo kế hoạch số 223-KH ngày 

24/12/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các văn bản chỉ đạo của Ban Tuyên 

giáo Tỉnh ủy và cấp ủy Đảng cùng cấp. 

2. Các tổ công đoàn chỉ đạo các đoàn viên tuyên truyền cổ động trực 

quan, treo cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích trước nhà ở của các 

đoàn viên, chạy dòng chữ CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH 

NGHỆ AN LẦN THỨ XIX trên bảng led trước cổng Trường. 

3. Vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực tuyên truyền, đăng tải, chia sẻ 

các thông tin tuyên truyền về Đại hội trên các trang mạng (Facebook, zalo, 

youtube, Vcnet.vn...). 

4. Vận động đoàn viên tích cực tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các 

quan điểm, thông tin sai trái, thù địch, lợi dụng việc góp ý vào các văn kiện Đại 

hội và quá trình diễn ra Đại hội để xuyên tạc đường lối, chủ trương và công tác 

nhân sự Đại hội.  Nắm bắt, tổng hợp, báo cáo tình hình dư luận xã hội, tư tưởng 

của đoàn viên  phản ánh về Công đoàn Trường (qua đ/c Sơn – phụ trách Tuyên 

giáo Công đoàn Trường) một cách kịp thời để phối hợp xử lý và báo cáo cấp 

trên xứ lý. 

Lưu ý: Việc treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, pa-nô, áp phích.... bắt đầu thực 

hiện từ ngày 8/10/2020 đến hết ngày 20/10/2020. 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo kết quả thực 

hiện. 



Nhận được công văn, yêu cầu các Tổ công đoàn và viên chức, người lao 

động nghiêm túc triển khai, thực hiện.      

 

Nơi nhận:                         TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG 

- LĐLĐ tỉnh (để B/c);                    CHỦ TỊCH 

- BTV CĐ Trường (để chỉ đạo);     
- Các Tổ CĐ (để th/hiện);                                          

- Webside CĐ Trường;       (đã ký) 

- Lưu CĐ Trường.                                                                                

   

 Đặng Thị Thảo  

 

 

 


