
CÔNG ĐOÀN THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG VIỆT NAM 

CÔNG ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM 

 

                     Số: 
V/v Thực hiện Chương trình hành động quốc gia  

vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày       tháng       năm  

Kính gửi: Các Công đoàn trực thuộc. 

 

 Thực hiện văn bản số 260/KH-CĐTTTT ngày 28/5/2021 của Công đoàn 

Thông tin và Truyền thông Việt Nam về việc thực hiện Chương trình hành động 

quốc gia vì trẻ em giai đoạn 2021-2030 trong công nhân, viên chức, lao động, 

Công đoàn VNPT đề nghị các công đoàn cơ sở triển khai một số nội dung sau: 

 - Nghiên cứu, cụ thể hóa thực hiện các mục tiêu của Chương trình hành 

động trong chương trình công tác nữ công hàng năm như tổ chức hội nghị, hội 

thảo, tọa đàm về bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, các hoạt động hè, tôn vinh 

thành tích học tập, thăm tặng quà con CBCNV có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, 

bệnh nặng nhân Tháng hành động Vì trẻ em (01-30/6) và Ngày gia đình Việt 

Nam (28/6), Tết trung thu…  

 - Tổ chức tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện tốt 

chính sách, pháp luật về công tác trẻ em. 

 - Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện trong báo cáo công tác công đoàn 6 

tháng, báo cáo năm theo yêu cầu. 

(có văn bản số 260/KH-CĐTTTT ngày 28/5/2021 gửi kèm) 

 

 Đề nghị các Công đoàn cơ sở tổ chức triển khai phù hợp, đạt hiệu quả thiết 

thực.  

 

   Trân trọng. 

 

  

Nơi nhận:   

- Như trên (t/h);    

- Thường trực CĐVNPT (b/c);                          

- Lưu NC, VP. 

 

Số eoffice: 456623/VBĐT 

 

 

TM.BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Sần Thị Bình 
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