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HƯỚNG DẪN 

Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn thành phố  

và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 

Thực hiện Thông tri số 05-TT/TU ngày 02/3/2022 của Ban Thường vụ 

Thành ủy Hải Phòng về lãnh đạo đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XV Công 

đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch số 179/KH-TLĐ ngày 

03/3/2022 của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức 

Đại hội công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; Hướng 

dẫn số 64/HD-TLĐ ngày 30/9/2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về 

Tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 

nhiệm kỳ 2023 - 2028; Kế hoạch số 208/KH-LĐLĐ ngày 22/3/2022 của Liên 

đoàn Lao động thành phố Hải Phòng về tổ chức đại hội công đoàn các cấp tiến 

tới Đại hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, 

nhiệm kỳ 2023 - 2028, Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng hướng dẫn 

tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tuyên truyền sâu rộng, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động 

trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ, tạo sự đồng thuận, ủng hộ của người sử 

dụng lao động và toàn xã hội để tổ chức thành công đại hội, làm tiền đề tổ chức 

thực hiện tốt nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XV 

Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; khơi dậy niềm tự 

hào về vai trò, sứ mệnh của giai cấp công nhân và niềm tin với tổ chức Công 

đoàn Việt Nam của đoàn viên, CNVCLĐ; tập trung cao nhất trí tuệ của cán bộ, 

đoàn viên, người lao động cả nước đóng góp xây dựng mục tiêu, phương hướng, 

nhiệm vụ, giải pháp xây dựng tổ chức công đoàn và xây dựng giai cấp công 

nhân hiện đại, lớn mạnh. 

- Thông qua tuyên truyền nhằm cổ vũ, động viên các cấp công đoàn, đoàn 

viên, CNVCLĐ thành phố phát huy ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, 

quyết tâm cao vượt qua khó khăn, thử thách, thi đua lao động sản xuất, giữ vững 

việc làm, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống vật chất, tinh thần; khơi dậy ý 

chí, khát vọng, tinh thần tự hào, tự tôn dân tộc; giữ vững bản lĩnh chính trị của 

giai cấp công nhân, củng cố niềm tin về vai trò đại diện của tổ chức Công đoàn 

Việt Nam. 

-  Thông qua tuyên truyền nâng cao ý thức trách nhiệm của cấp ủy, chính 

quyền các cấp trong tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc, giải đáp kịp thời 

những kiến nghị, đề xuất của đoàn viên, người lao động và tổ chức Công đoàn. 
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2. Yêu cầu 

- Bám sát chỉ đạo, định hướng của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao 

động Việt Nam, quán triệt phương châm của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 

và Đại hội XV Công đoàn thành phố, đó là: “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - 

Phát triển”; kết hợp tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công 

đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam với tuyên truyền đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính 

sách, pháp luật liên quan đến người lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

- Công tác tuyên truyền về đại hội công đoàn các cấp cần gắn với việc tổ 

chức các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ; tiếp tục đẩy mạnh thực 

hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập 

và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Nghị quyết Đại hội 

Đảng các cấp, Nghị quyết số 20-NQ/TW và Kết luận số 79-KL/TW về “Tiếp tục 

xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện 

đại hoá đất nước”, Nghị quyết số 26-NQ/TU của Thành ủy (Khóa XIII) về “Tiếp 

tục xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa”; Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về 

“Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. 

- Công tác tuyên truyền cần triển khai bằng nhiều hình thức phong phú, 

sinh động, tạo không khí phấn khởi, tin tưởng vào đại hội công đoàn các cấp, 

Đại hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam - đợt 

sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, ngày hội của cán bộ, đoàn viên, người lao 

động và của tổ chức Công đoàn.  

- Hoạt động tuyên truyền cần bảo đảm chất lượng, thiết thực, tránh lãng 

phí, phô trương, hình thức; đấu tranh kịp thời, hiệu quả các thông tin sai trái, thù 

địch về giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN 

1. Nội dung tuyên truyền 

1.1. Khẳng định vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp to lớn của 

giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và 

bảo vệ Tổ quốc, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, 

vững mạnh; đấu tranh chống quan điểm sai trái của các thế lực thù địch chống 

phá Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

1.2. Tập trung phản ánh công tác chuẩn bị đại hội ở các cấp; những vấn đề 

cần bảo đảm trong công tác nhân sự, như tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng…; ý 

nghĩa, tầm quan trọng, mục tiêu, nhiệm vụ của đại hội công đoàn các cấp, Đại 

hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; sự quan tâm 

của các cấp uỷ đối với đại hội; tham gia góp ý vào các văn kiện trình đại hội 

công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn 

Việt Nam của đoàn viên, CNVCLĐ.  

http://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=20/NQ-TW&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


3 

 

 

 

1.3. Đánh giá những kết quả, ý nghĩa đạt được của các cấp công đoàn 

trong việc triển khai thực hiện 08 nội dung, chương trình hành động trong 

Chương trình hành động của Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động thành phố Hải 

Phòng thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Nghị quyết Đại 

hội XIV Công đoàn thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2018 - 2023; kịp thời phản 

ánh tâm tư, nguyện vọng và những đánh giá của CNVCLĐ đối với đại hội công 

đoàn các cấp, từ đó có những chính sách phù hợp trong Nghị quyết đại hội công 

đoàn các cấp, Nghị quyết Đại hội XV Công đoàn thành phố, Đại hội XIII Công 

đoàn Việt Nam. 

1.4. Gắn các nội dung tuyên truyền với mục tiêu, tinh thần chỉ đạo tại 

Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị, đó là: “Xây dựng Công đoàn Việt Nam 

vững mạnh toàn diện, có năng lực thích ứng và giải quyết các vấn đề đặt ra, thực 

hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; là cơ sở chính trị - xã hội 

vững chắc của Đảng, Nhà nước; làm tốt vai trò cầu nối, giữ mối liên hệ mật thiết 

giữa Đảng, Nhà nước với giai cấp công nhân, người lao động; xứng đáng là tổ 

chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người 

lao động cả nước; góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn 

mạnh, là lực lượng tiên phong trong thực hiện nhiệm vụ phát triển nhanh và bền 

vững đất nước”. 

1.5. Biểu dương những thành tựu nổi bật trong 5 năm qua của các cấp 

công đoàn; kết quả việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh” trong CNVCLĐ và kết quả triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (Khóa X) về “Tiếp 

tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, 

hiện đại hoá đất nước”; Nghị quyết số 26-NQ/TU của Thành ủy (Khóa XIII) về 

“tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Hải Phòng thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp 

hóa, hiện đại hóa”, Nghị quyết số 02-NQ/TW, ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị 

về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình 

mới”; kết quả của quá trình đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn 

và những bài học kinh nghiệm trong quá trình vận động CNVCLĐ.  

1.6. Các phong trào thi đua, thực hiện các công trình, phần việc, sản phẩm 

thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công 

đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, xét chọn, tôn vinh Giải 

thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ IV và các danh hiệu khác; những tấm gương 

lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoạt động công đoàn trong học tập và làm theo 

tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. 

1.7. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và tổ chức các đợt cao 

điểm chăm lo, nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động… chào mừng 

đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII 

Công đoàn Việt Nam. 

1.8. Kết quả, thành công của đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công 

đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 
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1.9. Kiên quyết đấu tranh chống các quan điểm, tư tưởng kích động của 

các thế lực thù địch chống phá Đảng, Nhà nước, tổ chức Công đoàn Việt Nam 

dưới mọi hình thức, nhất là các phương tiện truyền thông hiện nay. Nêu cao tinh 

thần, ý thức đoàn kết, dân chủ, xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam ngày 

càng vững mạnh và phát triển. 

2. Nội dung cụ thể các đợt tuyên truyền 

2.1. Đợt 1: Từ quý IV năm 2022 đến thời điểm hoàn thành đại hội công 

đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (31/5/2022) 

- Vai trò, sứ mệnh lịch sử và những đóng góp to lớn của giai cấp công 

nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất 

nước, xây dựng Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; 

mục đích, ý nghĩa đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn thành phố, 

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; nội dung và việc triển khai các văn bản chỉ 

đạo, hướng dẫn của Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam, LĐLĐ thành phố về tổ chức đại hội công đoàn các cấp. 

- Kết quả triển khai nghị quyết đại hội công đoàn các cấp nhiệm kì 2018 - 

2023; những kết quả nổi bật góp phần thực hiện thành công 3 khâu đột phá và 

nhiệm vụ trọng tâm Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội XIV 

Công đoàn thành phố; những mô hình hay, cách làm sáng tạo trong tổ chức, 

triển khai Nghị quyết đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XII Công đoàn Việt 

Nam, Đại hội XIV Công đoàn thành phố. 

- Việc tổ chức lấy ý kiến và các ý kiến đóng góp của cán bộ, đoàn viên 

công đoàn, người lao động vào các dự thảo văn kiện trình đại hội công đoàn các 

cấp, trong đó tập trung phản ánh những vấn đề liên quan trực tiếp đến người lao 

động như: Việc làm, tiền lương, điều kiện lao động…; các đề xuất, sáng kiến 

của đoàn viên, người lao động gửi đại hội công đoàn các cấp; những khó khăn, 

hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện nghị quyết đại 

hội công đoàn các cấp nhiệm kì 2018 - 2023; ý kiến sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

Công đoàn Việt Nam. 

- Công tác chuẩn bị tổ chức đại hội công đoàn các cấp, những kinh 

nghiệm trong chỉ đạo, tổ chức đại hội điểm. Hoạt động và kết quả đại hội công 

đoàn các cấp, nhất là kết quả bầu cử, nghị quyết, các quyết nghị của đại hội về 

mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp và kế hoạch triển khai thực hiện 

nghị quyết đại hội nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

- Các phong trào thi đua của đoàn viên, người lao động chào mừng đại 

hội, chào mừng các ngày lễ lớn như: Kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền 

Nam thống nhất đất nước (30/4), kỷ niệm ngày Giải phóng Hải Phòng (13/5), kỷ 

niệm ngày Quốc tế Lao động (01/5) và “Tháng Công nhân”; kỷ niệm ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5); Quốc khánh Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 
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Việt Nam (02/9)… Tổng kết, khen thưởng Chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ 

lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”; những tấm 

gương tập thể, cá nhân tiêu biểu có nhiều thành tích trong lao động, sản xuất, 

công tác công đoàn và việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”; về các công trình, sản phẩm, hoạt động văn hóa, văn 

nghệ, thể dục thể thao chào mừng đại hội công đoàn các cấp; về bối cảnh tình 

hình, thời cơ và thách thức đối với Công đoàn Việt Nam. 

- Thông báo nhanh kết quả đại hội công đoàn các cấp. 

2.2. Đợt 2: Từ sau đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tới sau khi 

hoàn thành Đại hội XV Công đoàn thành phố 

- Tiếp tục tuyên truyền về lịch sử vẻ vang và những đóng góp của giai cấp 

công nhân và Công đoàn Việt Nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

các kỳ Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng. 

- Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XV Công đoàn thành phố, Đại hội 

XIII Công đoàn Việt Nam; việc đóng góp ý kiến của đại hội công đoàn quận, 

huyện, công đoàn ngành và tương đương, công đoàn cơ sở trực thuộc, đoàn 

viên, CNVCLĐ vào các dự thảo văn kiện, trong đó tập trung: báo cáo chính trị; 

báo cáo thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 

lệ Công đoàn Việt Nam; các đề xuất, sáng kiến, tâm thư gửi tới Đại hội. 

- Những kết quả nổi bật của phong trào công nhân, viên chức, lao động 

thành phố và kết quả thực hiện các chương trình, đề án đã được Ban Chấp hành 

khóa XIV ban hành; thành tích nổi bật của CNVCLĐ chào mừng Đại hội XV 

Công đoàn thành phố. 

- Giới thiệu một số đại biểu tiêu biểu đại diện cho cán bộ, đoàn viên công 

đoàn, CNVCLĐ về dự Đại hội XV Công đoàn thành phố. 

- Thông báo nhanh kết quả Đại hội XV Công đoàn thành phố. 

* Trong đợt 2, tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm từ trước 1 tháng đến 

khi diễn ra Đại hội XV Công đoàn thành phố, ngoài các nội dung chung của 

đợt 2, tập trung tuyên truyền một số nội dung sau: 

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội XV Công đoàn thành phố; quy chế 

bầu cử; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động 

thành phố khóa XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

- Tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động gửi tới 

Đại hội XV Công đoàn thành phố. 

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội XV Công đoàn thành phố. 

- Chủ đề, phương châm và những điểm mới của Đại hội.  
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- Các văn kiện được trình bày tại Đại hội. 

- Các tham luận, quyết định của Đại hội. 

- Kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Thường trực, Ủy ban 

kiểm tra Liên đoàn Lao động thành phố khóa XV. 

- Không khí dân chủ trong Đại hội, ý kiến của đại biểu dự Đại hội, sự 

quan tâm, kỳ vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động thành phố và nhân dân 

đối với các vấn đề được thảo luận tại Đại hội. 

2.3. Đợt 3: Sau Đại hội XV Công đoàn thành phố đến khi diễn ra Đại 

hội XIII Công đoàn Việt Nam 

- Tiếp tục tuyên truyền về lịch sử vẻ vang và những đóng góp của giai cấp 

công nhân và Công đoàn Việt Nam cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 

các kỳ Đại hội Công đoàn Việt Nam.  

- Các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; việc đóng 

góp ý kiến của Đại hội XV Công đoàn thành phố, cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ 

thành phố vào các dự thảo văn kiện, trong đó tập trung: báo cáo chính trị; báo 

cáo thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ 

Công đoàn Việt Nam; các đề xuất, sáng kiến gửi tới Đại hội. 

- Những kết quả nổi bật của phong trào công nhân, viên chức, lao động và 

kết quả thực hiện các chương trình, đề án đã được Ban Chấp hành, Đoàn Chủ 

tịch Tổng Liên đoàn khóa XII ban hành. 

* Trong đợt 3, tổ chức đợt tuyên truyền cao điểm từ trước 1 tháng đến 

khi diễn ra Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, ngoài các nội dung chung của 

đợt 3, tập trung tuyên truyền một số nội dung sau: 

- Công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII; 

quy chế bầu cử; tiêu chuẩn, cơ cấu, độ tuổi tham gia Ban Chấp hành Tổng Liên 

đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

- Tình cảm, nguyện vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động gửi tới 

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

- Ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII. 

- Chủ đề, phương châm và những điểm mới của Đại hội.  

- Các văn kiện được trình bày tại Đại hội. 

- Các tham luận, quyết định của Đại hội. 

- Kết quả bầu cử Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch, Thường trực Đoàn Chủ 

tịch, Ủy ban kiểm tra Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XIII. 

- Không khí dân chủ trong Đại hội, ý kiến của đại biểu dự Đại hội, sự 

quan tâm, kỳ vọng của cán bộ, đoàn viên, người lao động cả nước và nhân dân 

đối với các vấn đề được thảo luận tại Đại hội. 
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2.4. Đợt 4: Sau khi bế mạc Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 

- Kết quả Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, đặc biệt là họp báo thông 

báo kết quả. 

- Tuyên truyền Nghị quyết của Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, trọng 

tâm là phương hướng, nhiệm vụ, các khâu đột phá của tổ chức Công đoàn Việt 

Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

- Tuyên truyền các hoạt động chào mừng thành công của Đại hội XIII 

Công đoàn Việt Nam. 

- Công tác tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết 

đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII 

Công đoàn Việt Nam. 

- Tổ chức sơ kết thi đua, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong đợt thi đua chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV 

Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

- Việc phát động phong trào thi đua yêu nước và hành động cách mạng 

trong đoàn viên, CNVCLĐ thực hiện đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV 

Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

Bên cạnh các nội dung theo bốn đợt tuyên truyền trên, trong quá trình 

diễn ra đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội 

XIII Công đoàn Việt Nam cần coi trọng việc phát hiện, nhận diện, 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 để xuyên tạc về vị trí, vai trò, truyền thống của giai 

cấp công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

III. CÁC HÌNH THỨC TUYÊN TRUYỀN CHỦ YẾU 

1. Tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng 

1.1. Trên báo chí 

- Phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương: Mở chuyên 

mục, chuyên đề, tuyến bài về đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn 

thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; mở các diễn đàn trao đổi, thảo 

luận, đối thoại giữa lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các cấp, đơn vị, doanh nghiệp 

với đoàn viên, người lao động… Ưu tiên dung lượng, thời lượng tuyên truyền, 

công bố các dự thảo văn kiện đại hội công đoàn các cấp và dự thảo văn kiện Đại 

hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và ý kiến 

đóng góp của các tổ chức, cán bộ, đoàn viên, người lao động; các tin, bài, phỏng 

vấn sâu về kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ, tinh thần đổi mới của đại hội, 

những chủ trương, định hướng lớn được nêu tại các dự thảo văn kiện về hoạt 

động và kết quả đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn thành phố và 

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 
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1.2. Trên Cổng thông tin điện tử Liên đoàn Lao động thành phố, 

Fanpage Công đoàn Hải Phòng và Fanpage của các cấp công đoàn  

Mở các chuyên mục thông tin, tuyên truyền về đại hội công đoàn các cấp, 

Đại hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Tập 

trung đăng tải các dự thảo văn kiện đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công 

đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và ý kiến góp ý của cán 

bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội, hoạt động và các 

quyết định của đại hội; thông tin và kết quả đại hội công đoàn các cấp. 

1.3. Trên mạng xã hội 

- Các cấp công đoàn tổ chức đăng tải các tin, bài viết, tổ chức cuộc thi tìm 

hiểu về đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội 

XIII Công đoàn Việt Nam trên internet, mạng xã hội trong và ngoài nước 

(Facebook, Zalo, Youtube…) do công đoàn quản trị, vận hành. 

- Vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động tích cực tuyên truyền, đăng 

tải, chia sẻ các thông tin tích cực về đại hội trên mạng xã hội. 

2. Tuyên truyền miệng 

- Tổ chức hội nghị ban chấp hành, cán bộ chủ chốt, hội nghị báo cáo 

viên… để thông tin, tuyên truyền, phổ biến, quán triệt công tác chuẩn bị Đại hội 

(bao gồm cả đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn thành phố và 

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam); công tác tổ chức đại hội; lấy ý kiến đóng 

góp của đoàn viên,  CNVCLĐ vào dự thảo các văn kiện trình đại hội công đoàn 

các cấp, Đại hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt 

Nam; thông báo kết quả đại hội; quán triệt Nghị quyết và các kế hoạch triển khai 

thực hiện nghị quyết đại hội công đoàn các cấp ở địa phương, Đại hội XV Công 

đoàn thành phố và Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

- Tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học làm sáng tỏ kết quả đạt được, những 

chủ trương, quan điểm, định hướng lớn nêu trong các dự thảo văn kiện trình Đại 

hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhất là 

những vấn đề mới, còn có nhiều ý kiến khác nhau. 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh - truyền hình 

cấp huyện và truyền thanh cấp xã, truyền thanh tại các đơn vị, doanh nghiệp. 

3. Tuyên truyền cổ động trực quan 

  - Tuyên truyền khánh tiết, trực quan đại hội công đoàn các cấp, Đại hội 

XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trên pa nô, áp 

phích, băng rôn, bảng điện tử tại nơi công cộng và bên ngoài trụ sở làm việc của 

các cơ quan công đoàn các cấp. Khuyến khích treo pa nô, khẩu hiệu chào mừng 
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đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII 

Công đoàn Việt Nam tại trụ sở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhất là những 

nơi có đông đoàn viên, người lao động.  

- Treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, huy hiệu Công đoàn Việt Nam, cờ phướn; tổ 

chức triển lãm ảnh, tư liệu, tranh cổ động về đại hội công đoàn các cấp, Đại hội 

XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; chỉnh trang cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp xanh, sạch, đẹp. 

- Đưa nội dung “Nhiệt liệt chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội 

XV Công đoàn thành phố, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 

2028” vào tít chữ tổ chức các hoạt động, sự kiện lớn của các cấp công đoàn từ 

quý IV tới khi hoàn thành Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam sao cho phù hợp 

với từng giai đoạn đại hội. 

4. Xây dựng, phát hành các sản phẩm tuyên truyền  

- Biên soạn, phát hành các ấn phẩm tuyên truyền phù hợp (đề cương, tài 

liệu tuyên truyền, sách, tờ gấp, bản tin thông báo nội bộ, băng đĩa, phim…) để 

tuyên truyền rộng rãi trong cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. 

- Tổ chức quảng bá các tác phẩm văn học - nghệ thuật ca ngợi giai cấp 

công nhân, sự lãnh đạo của Đảng, Bác Hồ đối với tổ chức Công đoàn, những 

đóng góp của tổ chức Công đoàn Việt Nam vào quá trình xây dựng, phát triển 

đất nước và bảo vệ Tổ quốc; cổ vũ công nhân, viên chức, lao động vượt qua mọi 

khó khăn, thách thức, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại 

hội XVI Đảng bộ thành phố và Đại hội XIII của Đảng và lập thành tích chào 

mừng thành công của đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn thành 

phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

5. Tuyên truyền thông qua các phong trào thi đua yêu nước, gắn biển 

các công trình chào mừng và tôn vinh tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến 

- Tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước gắn với kỷ niệm các 

ngày lễ lớn của đất nước vào thời điểm trước, trong và sau đại hội.  

- Tổ chức hội nghị, biểu dương, tôn vinh các mô hình hay, cách làm sáng 

tạo và những cán bộ xuất sắc, tiêu biểu trong công tác công đoàn. Chú trọng 

tuyên truyền công tác tổ chức xét chọn, Lễ trao tặng Giải thưởng Nguyễn Đức 

Cảnh lần thứ IV; tổng kết chương trình “01 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, 

sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng Liên đoàn phát 

động, tổ chức; chương trình biểu dương “Lao động sáng tạo, Lao động giỏi” tiêu 

biểu năm 2022 do LĐLĐ thành phố tổ chức… 
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- Tổ chức gắn biển công trình chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại 

hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

6. Tổ chức các cuộc thi tìm hiểu và các hoạt động văn hóa, thể thao 

- Tổ chức thi viết, thuyết trình, trắc nghiệm tìm hiểu về lịch sử giai cấp 

công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam, các kỳ đại hội; về nội dung các văn 

kiện Đại hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam 

trong đoàn viên, CNVCLĐ. 

- Tổ chức các hoạt động triển lãm, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao 

quần chúng chào mừng đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn thành 

phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.   

IV. KINH PHÍ 

Nguồn kinh phí tổ chức tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội 

XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam được sử dụng từ 

nguồn tài chính công đoàn, nguồn xã hội hóa, hỗ trợ, ủng hộ của cấp ủy, chính 

quyền, chuyên môn, đơn vị, doanh nghiệp với tinh thần thiết thực, tiết kiệm và 

hiệu quả. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động thành phố 

1.1. Ban Tuyên giáo - Nữ công 

- Là bộ phận thường trực tham mưu Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố và 

Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XV Công đoàn thành phố chỉ đạo, triển khai 

Hướng dẫn tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn 

thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

 - Tham mưu các nội dung tại Kế hoạch Triển khai các công việc của 

Tiểu ban Tuyên truyền Đại hội XV Công đoàn thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 

2028; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tuyên truyền Đại hội XIII 

Công đoàn Việt Nam. 

- Tham mưu phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tổ chức Hội nghị Báo 

cáo viên thành phố, tham mưu tổ chức họp báo và thông tin về Đại hội XV Công 

đoàn thành phố. 

- Biên soạn, phát hành các tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền nêu tại phần 4, 

mục III. 

- Phối hợp với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương thực hiện 

các chuyên đề tuyên truyền về đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công 

đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 
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- Tham mưu chỉ đạo Ban Chỉ đạo 35 các cấp, nhóm nòng cốt tại các 

doanh nghiệp và đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội LĐLĐ thành phố nhận 

diện và kịp thời phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc về giai cấp 

công nhân, tổ chức Công đoàn Việt Nam trên internet, mạng xã hội. 

- Tổ chức tuyên truyền về Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XV Công 

đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam trên Cổng Thông tin điện 

tử LĐLĐ thành phố, Fanpage Công đoàn Hải Phòng và chỉ đạo, hướng dẫn 

tuyên truyền trên hệ thống trang thông tin điện tử và mạng xã hội của các cấp 

công đoàn.  

1.2. Ban Chính sách - Pháp luật 

- Tham mưu tổ chức: Hội nghị tổng kết chương trình “01 triệu sáng kiến - 

nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19” do Tổng 

Liên đoàn phát động; hướng dẫn, sơ tổng kết đánh giá, tôn vinh, biểu dương lao 

động sáng tạo, lao động giỏi… các tập thể, cá nhân, mô hình, sáng kiến tiêu biểu 

trong phong trào CNVCLĐ và hoạt động công đoàn; tổ chức các hoạt động biểu 

dương, tôn vinh các gương tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, có thành tích xuất 

sắc gắn với chủ đề của Đại hội XV; phối hợp Ban Tuyên giáo - Nữ công tổ chức 

triển lãm về thành tựu nghiên cứu khoa học của CNVCLĐ thành phố giai đoạn 

2018 - 2023. 

- Tham mưu hướng dẫn các đơn vị tổ chức gắn biển công trình chào mừng 

đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII 

Công đoàn Việt Nam. 

1.3. Các Ban, Văn phòng, Văn phòng UBKT: Kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt 

tình hình hoạt động tại các đơn vị phụ trách; có trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, 

đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị báo cáo theo quy định. 

2. Liên đoàn Lao động quận, huyện, Công đoàn ngành và tương 

đương, Công đoàn cơ sở trực thuộc 

- Căn cứ Hướng dẫn để xây dựng kế hoạch chỉ đạo, tổ chức thực hiện 

tuyên truyền Đại hội Công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn thành phố và 

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam phù hợp với điều kiện tại đơn vị.  

- Tổ chức tốt việc nắm tình hình tư tưởng, tâm trạng của đoàn viên, công 

nhân, viên chức, lao động trước, trong, sau khi diễn ra Đại hội Công đoàn các 

cấp, Đại hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.  

- Chỉ đạo và tổ chức phát động phong trào thi đua, các công trình, hoạt 

động lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện lịch sử quan trọng 
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trong năm 2023, đại hội công đoàn các, Đại hội XV Công đoàn thành phố và 

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. 

- Phối hợp với Ban chỉ đạo 35 ngành, địa phương, theo dõi, nhận diện và 

kịp thời đấu tranh phản bác quan điểm sai trái, thù địch về giai cấp công nhân và 

tổ chức Công đoàn. 

- Kết thúc mỗi đợt tuyên truyền có báo cáo kết quả thực hiện về Liên đoàn 

Lao động thành phố (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công). 

Trên đây là Hướng dẫn tuyên truyền đại hội công đoàn các cấp, Đại hội 

XV Công đoàn thành phố và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 

- 2028, đề nghị các Ban, Văn phòng, LĐLĐ quận, huyện, Công đoàn ngành và 

tương đương, Công đoàn cơ sở trực thuộc nghiên cứu triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Thành ủy; 

- Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ VN; 

- Ban Tuyên giáo, VP Tổng LĐLĐ VN; 

- Ban Tuyên giáo, Dân vận TU; 
- Thường trực, các Ban LĐLĐ TP; 
- Các đầu mối công đoàn trực thuộc; 
- Lưu: VP, Ban TG - NC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Anh Tuân 
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NỘI DUNG 

Một số khẩu hiệu tuyên truyền 

  

1. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn các cấp tiến tới Đại hội XIII 

Công đoàn Việt Nam! 

2. Nhiệt liệt chào mừng Đại hội Công đoàn thành phố Hải Phòng lần thứ 

XV, nhiệm kỳ 2023 - 2028! 

3. Công đoàn thành phố đổi mới, sáng tạo vì quyền, lợi ích của đoàn viên, 

công nhân, viên chức, lao động, vì sự phát triển bền vững của thành phố và đất 

nước! 

4. CNVCLĐ quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XV Công 

đoàn thành phố, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam! 

5. Năng suất, chất lượng, hiệu quả là trách nhiệm và lợi ích thiết thân của 

mỗi đoàn viên và người lao động! 

6. CNVCLĐ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XV Công đoàn 

thành phố, Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam! 

7. CNVCLĐ thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội XV Công đoàn 

thành phố! 

8. Xây dựng giai cấp công nhân thành phố vững mạnh, xứng đáng là giai 

cấp tiên phong, lực lượng đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá! 

9. CNVCLĐ đẩy mạnh việc thực hiện “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh”! 

10. Đảng Cộng sản Việt Nam - Đội tiền phong của giai cấp công nhân 

Việt Nam, người tổ chức mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam muôn năm! 

11. Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam muôn năm! 

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

13. Tất cả vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh! 

14. Tăng cường xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng 

lực và sức chiến đấu của Đảng! 

15. Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do 

Nhân dân, vì Nhân dân! 

16. Phát huy sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và bảo 

vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa! 
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PHỤ LỤC 

Trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan  

đại hội công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (nhiệm kì 2023 - 2028) 

 

Để đảm bảo tính đồng bộ, thống nhất trong công tác tổ chức đại hội, phát 

huy hiệu quả của công tác tuyên truyền cổ động trực quan, lan tỏa sâu rộng các 

thông điệp của đại hội công đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn thành phố và 

Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam đến với đoàn viên, công nhân, viên chức, lao 

động và nhân dân thành phố, Liên đoàn Lao động thành phố hướng dẫn trang trí 

khánh tiết, tuyên truyền trực quan như sau: 

1. Hội trường lớn nơi diễn ra đại hội 

a/ Maket phông chính đại hội (tham khảo hình 1) 

- Nội dung: Đại hội Công đoàn quận, huyện, ngành; lần thứ....; nhiệm kỳ 

2023 - 2028 

- Hình thức, bố cục sân khấu (từ dưới hội trường nhìn lên): 

+ Nền phông chính: Màu xanh nhận diện Công đoàn, có thể sử dụng thêm 

các họa tiết chìm như: trống đồng, hoa sen hay biểu trưng của thành phố, quận, 

huyện, ngành mà không làm thay đổi màu nhận diện Công đoàn. 

+ Bên trái phông chính: Phía trên treo Đảng kỳ, Quốc kỳ. Tượng bán thân 

Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt trên bục cao phía dưới giữa Đảng kỳ và Quốc kỳ. 

+ Bên phải phông chính: Trên cùng là lô gô Công đoàn Việt Nam (đặt 

bằng hoặc thấp hơn cánh ngang của ngôi sao 5 cánh trên Quốc kỳ); bên dưới cân 

giữa lô gô: 

* Dòng thứ nhất: ĐẠI HỘI (font chữ có chân viết hoa, in đậm, màu đỏ); 

* Dòng thứ hai: CÔNG ĐOÀN... (tỉnh, thành phố, ngành) LẦN THỨ..., 

NHIỆM KỲ 2023 - 2028 (font chữ có chân viết hoa, in đậm, màu đỏ, số lần đại 

hội là số la mã);  

* Dòng dưới cùng: Địa danh là tên tỉnh, thành phố nơi tổ chức đại hội, 

ngày...tháng...năm..., (font chữ thường, màu trắng hoặc màu vàng) 

b/ Chân phông chính có thể bố trí 1 hàng chậu cây cảnh hoặc hoa tươi. 

- Hoa trang trí đặt ở phía dưới, trước tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh. 

- Việc đặt lẵng hoa, cây cảnh phải phù hợp với không gian của đại hội, 

mang tính thẩm mỹ cao. 

(Tham khảo hình 2) 

c/ Giữa sân khấu kê dãy bàn đoàn chủ tịch đại hội, bên trái (từ dưới hội 

trường nhìn lên) kê bàn thư ký. 
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d/ Bục phát biểu được đặt ở vị trí 1/3 chiều ngang của sân khấu tính từ 

phải sang trái (từ dưới hội trường nhìn lên). 

e/ Trước sân khấu mặt bậc tam cấp có thể bố trí thảm hoa hoặc in bạt với 

chủ đề Đại hội “ĐỔI MỚI, DÂN CHỦ, ĐOÀN KẾT, PHÁT TRIỂN”  

2. Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ nhất (tham khảo hình 3) 

- Nội dung: Hội nghị Ban Chấp hành Công đoàn quận, huyện, ngành… 

lần thứ nhất, Khóa…, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

- Hình thức phông chính: Như trang trí, khánh tiết đại hội 

- Bố cục sân khấu: Bàn đoàn chủ tịch, bàn thư kí, bục phát biểu. 

3. Trung tâm thảo luận, trung tâm báo chí  

- Nội dung: Đại hội Công đoàn quận, huyện, ngành…lần thứ…; Trung 

tâm thảo luận số… 

- Hình thức phông chính:  

+ Nền: Màu xanh nhận diện Công đoàn, có thể sử dụng thêm các họa tiết 

chìm như: trống đồng, hoa sen, lô gô hay biểu trưng của thành phố, quận, 

huyện, ngành mà không làm thay đổi màu nhận diện Công đoàn. 

+ Trên cùng ở giữa in lô gô Công đoàn hoặc biểu trưng đại hội; phía dưới 

là tên: TRUNG TÂM THẢO LUẬN SỐ…font chữ viết hoa, in đậm, màu đỏ; 

phía dưới là tên địa danh, ngày...tháng...năm..., font chữ nhỏ, màu trắng hoặc 

màu vàng. 

4. Phòng họp báo, thông tin kết quả Đại hội  

- Nội dung: Đại hội Công đoàn… (quận, huyện, ngành), khóa…, nhiệm 

kỳ 2023 - 2028; Thông tin kết quả đại hội. 

- Hình thức phông chính: Nền: Màu xanh nhận diện Công đoàn, có thể sử 

dụng thêm các họa tiết chìm như: trống đồng, hoa sen, lô gô hay biểu trưng của 

tỉnh, thành phố, ngành mà không làm thay đổi màu nhận diện Công đoàn. 

+ Trên cùng ở giữa in lô gô Công đoàn hoặc biểu trưng đại hội; phía dưới 

là tên: THÔNG TIN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI… font chữ viết hoa, in đậm, màu đỏ; 

phía dưới là tên địa danh, ngày... tháng... năm..., font chữ nhỏ, màu trắng hoặc 

màu vàng. 

5. Bên ngoài Hội trường  

a/ Hành lang Hội trường: có thể trang trí tranh cổ động hoặc triển lãm ảnh 

về các hoạt động nổi bật của các cấp công đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua và một 

số thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, ngành. 

b/ Sảnh chính tòa nhà nơi diễn ra Đại hội:  

- Treo pano khổ lớn phía trên trước cửa ra vào 
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+ Nội dung: Đại hội Công đoàn (quận, huyện, ngành)…lần thứ…, nhiệm 

kỳ 2023 - 2028. 

+ Hình thức: Nền pano màu xanh nhận diện Công đoàn; phía trên pano in 

lô gô Công đoàn; phía dưới in nội dung: ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN (quận, huyện, 

ngành)…; LẦN THỨ…, NHIỆM KỲ 2023 - 2028 (font chữ có chân, viết hoa 

lớn, in đậm màu đỏ). 

Treo phướn dọc hai bên sảnh chính tòa nhà 

+ Nội dung là các câu khẩu hiệu về giai cấp công nhân và tổ chức Công 

đoàn Việt Nam. 

+ Hình thức, bố cục: Nền màu xanh nhận diện Công đoàn, phía trên cùng 

in lô gô Công đoàn hoặc biểu trưng đại hội; tiếp theo là nội dung của khẩu hiệu 

in dọc theo chiều dài của phướn, font chữ không chân, viết hoa lớn, in đậm, màu 

vàng; phía dưới cùng của phướn có thể minh họa bằng tranh cổ động hoặc hình 

họa hoa văn cách điệu sao cho phù hợp 

c/ Cổng vào nơi tổ chức Đại hội 

- Nội dung: Chào mừng các đại biểu về dự Đại hội Công đoàn (quận, 

huyện, ngành)…lần thứ…; nhiệm kỳ 2023 - 2028 

- Hình thức, bố cục: Nền màu xanh nhận diện Công đoàn, hai bên đầu trụ 

cổng in hình lô gô Công đoàn hoặc biểu trưng đại hội; giữa cổng trào in dòng 

chữ: CHÀO MỪNG CÁC ĐẠI BIỂU VỀ DỰ ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN (quận, 

huyện ngành)…LẦN THỨ…, NHIỆM KỲ 2023 - 2028, font chữ không chân, 

viết hoa lớn, in đậm, màu vàng. 

d/ Hàng rào bao quanh khuôn viên nơi diễn ra đại hội: Treo các pano, áp 

phích, cờ, phướn chào mừng đại hội. 

6. Bên ngoài địa điểm tổ chức đại hội  

- Bố trí các cụm pano ở các cửa ngõ ra vào các khu vực trung tâm quận, 

huyện, tại khu trung tâm hành chính, sân bay, nhà ga và khu vực đông dân cư. 

+ Nội dung: hình ảnh công nhân, viên chức, người lao động Việt Nam 

đang hăng say lao động, sản xuất, hân hoan hướng về chào mừng Đại hội công 

đoàn các cấp, Đại hội XV Công đoàn thành phố và Đại hội Công đoàn Việt Nam 

lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

 + Hình thức, bố cục: Màu sắc tươi sáng, bố cục chặt chẽ, câu chữ ngắn 

gọn, đủ ý. 

Treo phướn, băng rôn trên các trục đường phố chính, khu vực đông dân 

cư trên địa bàn, đặc biệt là tuyến đường xung quanh địa điểm tổ chức đại hội 

(lưu ý: không treo 2 băng rôn hoặc 2 phướn cùng màu, cùng nội dung cạnh 

nhau). 
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 + Nội dung: Những câu khẩu hiệu mang chủ đề đại hội, câu trích trong 

các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Bộ Chính trị về phát triển giai cấp 

công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới. 

 + Hình thức, bố cục: Nền của băng rôn và phướn là màu xanh nhận diện 

Công đoàn và màu đỏ, ngoài cùng bên tay trái in lô gô Công đoàn hoặc Biểu 

trưng đại hội; bên phải in nội dung khẩu hiệu chào mừng đại hội. 

  

 

 

Hình 1:  

 

 

 

Hình 2:  
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