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Vừa qua, tại huyện Phù Cát, Cụm thi đua số 1, gồm LĐLĐ thành phố Quy Nhơn, LĐLĐ thị xã
Hoài Nhơn, LĐLĐ thị xã An Nhơn và LĐLĐ các huyện: Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ trực thuộc
LĐLĐ tỉnh
tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2022. Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Chủ
tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Theo đó, 6 đơn vị trong Cụm quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của đơn vị và
Cụm đề ra, chỉ đạo các CĐCS thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kế hoạch.Tổ chức sâu rộng các
phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng
tạo”, phong trào “Xanh - sạch - đẹp”, “An toàn - vệ sinh lao động”, “Giỏi việc nước, đảm việc
nhà”, xây dựng “Gia đình CNVCLĐ thành đạt”.

Tăng cường công tác tuyển truyền giáo dục, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của
CNVCLĐ; chú trọng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; vậ
n động đoàn viên, CNVCLĐ vượt lên khó khăn, thách thức, quyết tâm công tác tốt, lao động,
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sản xuất, kinh doanh, thực hiện tốt các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị…

Đồng chí Nguyễn Thị Bích Thủy - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Định

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnhNguyễn Thị Bích Thủy ghi
nhận những kết quả Cụm thi đua số 1 đạt được trong năm qua dù trong bối cảnh dịch bệnh
Covid-19 diễn biến phức tạp; đồng thời lưu ý năm 2022
được xem là năm bản lề để hoàn thành các chỉ tiêu Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ
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2018-2023, các đơn vị trong Cụm cần đoàn kết, tăng cường giao lưu, trao đổi kinh nghiệm,
những cách làm hay nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động; tiếp tục phát huy tinh thần năng động,
phương thức hoạt động Công đoàn đổi mới, sáng tạo, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo động lực
thúc đẩy hiệu quả các phong trào thi đua, thực hiện tốt các hoạt động chăm lo cho đoàn viên,
CNVCLĐ,

Cụm thi đua số 1 ký kết giao ước thi đua

Các đơn vị trong Cụm thi đua số 1 đã ký giao ước thi đua, thực hiện chủ đề hoạt động năm
2022 “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục
tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam” và chú trọng thi đua chủ đề “
Tận
dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn,
nỗ lực phấn đấu, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống ”,
quyết tâm nâng cao hơn nữa chất lượng phong trào thi đua, góp phần hoàn thành xuất sắc các
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nhiệm vụ của tổ chức công đoàn đơn vị và của LĐLĐ tỉnh.

Lai Xuân
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