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Huyện Tĩnh Gia: Nâng cao hiệu quả mua và đọc báo, tạp chí của Đảng 

Những năm qua, việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng được các cấp ủy đảng, chính 
quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội của huyện Tĩnh Gia quan tâm lãnh đạo, 
chỉ đạo, tổ chức thực hiện. Nhờ đó, báo, tạp chí của Đảng đã đến với cán bộ, đảng viên 
và các tầng lớp nhân dân, góp phần quan trọng đưa chủ trương, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước vào cuộc sống. 

 

Kiểm tra báo trước khi chuyển đến độc giả tại Bưu điện huyện Tĩnh Gia. 

Đồng chí Lê Đình Phương, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hải Ninh (Tĩnh Gia) chia 
sẻ: Báo, tạp chí của Đảng tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối của Đảng, 
chính sách, pháp luật của Nhà nước. Qua đó, góp phần nâng cao trình độ, nhận thức cho cán 
bộ, đảng viên và làm phong phú đời sống tinh thần của nhân dân. Những năm qua, xã Hải 
Ninh luôn quan tâm chú trọng việc mua và đọc báo Đảng. Hiện toàn xã có 546 đảng viên, sinh 
hoạt ở 13 chi bộ. Việc đặt mua báo Nhân dân, báo Thanh Hóa, Tạp chí Cộng sản, Tạp chí Xây 
dựng Đảng và một số ấn phẩm chuyên ngành khác được thực hiện nghiêm túc, phát đều đặn 
đến các chi bộ. Qua đọc báo, tạp chí của Đảng, nhất là Báo Thanh Hóa, chúng tôi nắm được 
tình hình cũng như hoạt động của các địa phương khác. Đồng thời, qua đọc báo, tạp chí của 
Đảng chúng tôi học hỏi được nhiều kinh nghiệm hay, mô hình tốt để từ đó áp dụng phù hợp 
với địa phương trong phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới. 

Theo báo cáo của Bưu điện huyện Tĩnh Gia, tại thời điểm tháng 3-2017, số chi bộ, đảng bộ 
đặt mua báo Nhân dân chỉ đạt 65,7%, báo Thanh Hóa 59,7%, Tạp chí Cộng sản 37,3%, Tạp 
chí Xây dựng Đảng 26,9%. Để đẩy mạnh việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng trên địa bàn, 
ngày 21-3-2017, Ban Thường vụ Huyện ủy Tĩnh Gia đã ban hành Công văn số 147-CV/HU 
về việc tăng cường mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, 
cơ quan, đơn vị rà soát, kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện Chỉ thị số 11-CT/TW, ngày 28-
12-1996 của Bộ Chính trị (khóa VIII); Kết luận số 04-KL/TU, ngày 27-3-2002 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV), Hướng dẫn số 01-HD-LN ngày 25-7-2002 của liên ngành Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Sở Tài chính và Bưu điện tỉnh về “Mua và đọc báo, 



tạp chí của Đảng”. Tiếp tục chỉ đạo để mỗi chi bộ đảng phải có ít nhất 1 tờ báo Thanh Hóa 
hàng ngày, 1 tờ báo Nhân dân. Các đảng bộ cơ sở ngoài 2 loại báo trên còn phải có ít nhất 1 
Tạp chí Cộng sản, 1 Tạp chí Xây dựng Đảng. Các đảng bộ, chi bộ cần chủ động, sáng tạo, có 
các hình thức phù hợp để đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân thường xuyên đọc, 
nghiên cứu báo và các loại tạp chí của Đảng, qua đó, hiểu rõ, nắm vững và thực hiện có hiệu 
quả đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương. Giao Ban 
Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối hợp với Văn phòng Huyện ủy, Phòng Tài chính – Kế 
hoạch UBND huyện, bưu điện huyện tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn việc 
mua và đọc báo, tạp chí của Đảng, nhất là kiểm tra chặt chẽ việc sử dụng kinh phí mua báo, 
tạp chí của Đảng ở các cấp, thường xuyên báo cáo kết quả triển khai thực hiện với Ban 
Thường vụ Huyện ủy. Đặc biệt, từ năm 2019, nguồn ngân sách dùng để mua báo, tạp chí của 
Đảng của các chi bộ nông thôn được huyện chuyển trực tiếp sang bưu điện huyện, không cấp 
về các chi bộ, đã khắc phục tình trạng các chi bộ sử dụng sai mục đích nguồn kinh phí trên. 

Theo đồng chí Mai Sỹ Lân, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy, việc mua và đọc báo, tạp chí 
của Đảng đã có những kết quả nhất định, góp phần đưa chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà 
nước đến với cán bộ, đảng viên, nhân dân. Đến tháng 6-2019, đã có 238/238 chi bộ nông thôn 
đặt mua báo Đảng, đạt 100%. 29/34 đảng ủy xã đặt báo Đảng, đạt 85%. Các đảng bộ đặt đầy 
đủ: Hải Châu, Hải Ninh, Tân Dân, Anh Sơn, Ninh Hải, Hải Bình, Tĩnh Hải, Hải Thượng, 
Tùng Lâm, Tân Trường. Tuy nhiên, trên địa bàn huyện vẫn còn tình trạng một số đơn vị chưa 
quán triệt, triển khai nghiêm túc, đầy đủ Chỉ thị số 11, còn xem nhẹ việc mua và đọc báo, tạp 
chí của Đảng. Đặc biệt, vẫn còn một số đơn vị chưa đặt mua đầy đủ báo, tạp chí của Đảng 
theo quy định như: Thanh Sơn, Định Hải, Trường Lâm, Triêu Dương, Thanh Thủy... 

Để thực hiện nghiêm Chỉ thị số 11, trong thời gian tới, huyện Tĩnh Gia tiếp tục đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân mua và đọc báo, 
tạp chí của Đảng. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo bưu điện huyện thực hiện tốt công tác phát 
hành báo, tạp chí của Đảng. Đẩy mạnh công tác kiểm tra, đôn đốc việc mua và đọc báo, tạp 
chí của Đảng để công tác này trở thành nền nếp trong mỗi cán bộ, đảng bộ, mỗi tổ chức cơ sở 
đảng. Có biện pháp xử lý cụ thể đối với các đảng bộ, chi bộ thực hiện không nghiêm việc mua 
báo, tạp chí của Đảng. 
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Nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ phận một cửa, bảo đảm đúng quy định 

Ngày 12-7, UBND tỉnh Bắc Giang tổ chức hội nghị kiểm điểm hoạt động của Trung tâm 
Phục vụ hành chính công tỉnh và bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã 6 tháng đầu năm 
2019, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. Đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch 
Thường trực UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Còn hồ sơ quá hạn, chưa xin lỗi công dân 

Đánh giá của cơ quan chuyên môn cho thấy việc triển khai thực hiện cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông trên địa bàn tỉnh thời gian qua đã đạt nhiều kết quả tích cực. Bộ phận một cửa các 
cấp được đầu tư về cơ sở vật chất, trang thiết bị, bố trí đủ cán bộ, công chức .  

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đáp ứng yêu cầu “một đầu mối, một việc thông 
suốt”, tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân đến giao dịch. 

 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Lại Thanh Sơn chủ trì hội nghị. 

Hiện toàn tỉnh có 1.986 thủ tục hành chính (TTHC) thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa 
liên thông (đạt tỷ lệ 93%). 6 tháng đầu năm 2019 tiếp nhận hơn 384 nghìn hồ sơ; trong đó trả 
đúng hạn 371,4 nghìn hồ sơ, quá hạn 809 hồ sơ, còn lại đang giải quyết; có 5.792 hồ sơ trực 
tuyến mức độ 3 và mức độ 4.  

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế như: Số hồ sơ quá hạn còn nhiều, tập trung 
chủ yếu ở cấp huyện. Các sở, ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm việc xin lỗi công dân 
bằng văn bản; nhiều kết quả giải quyết TTHC không đính kèm hoặc không kết thúc trên phần 
mềm. 

Số hồ sơ trực tuyến và sử dụng dịch vụ bưu chính công ích còn ít, chủ yếu phát sinh ở cấp 
tỉnh. Việc chấp hành giờ làm việc tại bộ phận một cửa ở một số xã, thị trấn chưa nghiêm túc. 
Công tác mở sổ, ghi sổ theo dõi còn hạn chế; chậm cập nhật danh mục TTHC trên phần 
mềm...  

Lý giải về tình trạng hồ sơ quá hạn cao, các đồng chí: Bùi Thị Thu Thủy, Giám đốc Sở Lao 
động - Thương binh và Xã hội; Nguyễn Cường, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư nói: 
Đây đều là những thủ tục liên thông, liên quan đến nhiều sở, ngành cùng giải quyết.   



Khắc phục tình trạng này, các đồng chí cũng kiến nghị các sở, ngành cần nâng cao hơn nữa 
trách nhiệm trong công tác phối hợp, bảo đảm tuân thủ khung thời gian theo quy định. Đại 
diện lãnh đạo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nhận trách nhiệm về việc sở chưa thực 
hiện xin lỗi công dân bằng văn bản theo quy định.  

Nhìn rõ hạn chế để khắc phục 

Làm rõ hơn về vấn đề đưa TTHC của ngành dọc ra giải quyết tại bộ phận một cửa, Đại tá 
Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh nêu: Trước đây ngành đã triển khai thủ tục 
cấp chứng minh nhân dân tại bộ phận một cửa cấp huyện, TP song quá trình thực hiện có 
nhiều bất cập nên hiện đã rút về chờ hướng dẫn của Bộ Công an. 

Nhiều thủ tục lĩnh vực phòng cháy, chữa cháy cần đối chiếu tài liệu nghiệp vụ của ngành và 
tiến hành xác minh nên việc bố trí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh cũng 
chưa thuận lợi.  

Đối với vụ việc ở lĩnh vực cấp hộ chiếu, Công an tỉnh đã thành lập đoàn thanh tra và có hình 
thức xử lý các trường hợp vi phạm; chấn chỉnh tinh thần thái độ, trách nhiệm với công việc 
của cán bộ trong toàn ngành. 

 

Đại tá Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao đổi tại hội nghị. 

Theo ông Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Giám đốc Sở Nội vụ, thực tế hiện nay có tình trạng người 
đứng đầu một số địa phương, ngành chưa quan tâm đến công tác cải cách hành chính, còn tình 
trạng “khoán trắng” cho phòng chuyên môn. Việc lựa chọn cán bộ ra trực tại bộ phận một cửa 
chưa được quan tâm dẫn đến chất lượng giải quyết công việc có phần hạn chế.  

Tại hội nghị, nhiều đại biểu nêu khó khăn nâng tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và giải quyết TTHC 
theo phương châm “4 tại chỗ”; kiến nghị tỉnh sớm tích hợp các phần mềm chuyên ngành với 
phần mềm một cửa điện tử; chi trả đủ phụ cấp cho đội ngũ cán bộ theo quy định. 

Sở Thông tin và Truyền thông, Bưu điện tỉnh nghiên cứu xây dựng quy trình cụ thể về việc 
tiếp nhận và trả kết quả qua bưu chính công ích. Các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh tuyên 
truyền về dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ bưu chính công ích. 



 

Đồng chí Bùi Huy Khánh, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ hành chính 
công tỉnh kiến nghị việc đẩy mạnh tuyên truyền dịch vụ công trực tuyến. 

Kết luận, đồng chí Lại Thanh Sơn khẳng định kết quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành 
chính công tỉnh và bộ phận một cửa các cấp thuộc trách nhiệm người đứng đầu. Do đó cần 
quan tâm chỉ đạo, đặc biệt là lựa chọn cán bộ có năng lực, trình độ để đảm nhận công việc. 

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong giải quyết TTHC. Chú trọng đến các chỉ 
tiêu, nhiệm vụ đề ra về cải cách TTHC để thực hiện, bảo đảm yêu cầu. Các cơ quan ngành 
dọc nghiên cứu đưa thêm TTHC ra giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Các huyện, TP đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra ở cơ sở. Sở Nội vụ phối hợp với Văn 
phòng UBND tỉnh nghiên cứu nội dung chấm điểm hoạt động bộ phận một cửa các cấp, làm 
căn cứ xếp loại cán bộ, công chức. 

Xây dựng quy chế cụ thể về việc kiểm tra cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính nhà 
nước trên địa bàn tỉnh.  

Đồng chí mong muốn đội ngũ cán bộ, công chức trực tại bộ phận một cửa phát huy năng lực, 
nêu cao trách nhiệm trong giải quyết công việc; giữ thái độ lịch sự, tôn trọng với nhân dân; sử 
dụng thành thạo các thiết bị công nghệ. 
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Chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động”: Cần triển khai với tư duy 
mới, cách làm mới 

Sau 2 năm triển khai, chương trình “Phúc lợi cho đoàn viên và người lao động” được 
triển khai sâu rộng trong toàn hệ thống công đoàn, tạo sự chuyển biến trong nhận thức 
và hành động về chăm lo lợi ích thiết thực cho đoàn viên và người lao động, góp phần 
xây dựng, củng cố quan hệ gắn kết bền chặt hơn giữa đoàn viên với tổ chức công đoàn. 

Nhiều mô hình thực hiện hiệu quả 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa tổ chức Hội nghị Sơ kết 2 năm thực hiện thỏa thuận 
hợp tác giữa Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với các đối tác về chương trình “Phúc lợi 
cho đoàn viên và người lao động” 

 

Công nhân lao động tỉnh Hà Nam tham gia Phiên chợ công nhân do 
Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổng Công ty Bưu 

điện Việt Nam tổ chức 

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 2 năm qua, chương trình “Phúc lợi 
cho đoàn viên, người lao động” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam ký kết với các đối 
tác đã bán hàng giảm giá góp phần tăng thêm lợi ích của trên 1,4 triệu lượt đoàn viên, người 
lao động với số tiền hưởng lợi hơn 679,335 triệu đồng; trao tặng tiền mặt để sửa chữa hoặc 
xây dựng mới 287 ngôi nhà với số tiền 5.873 triệu đồng. 

Trong dịp diễn ra “Tết Sum vầy” (2017-2018), chương trình đã tặng 18.650 vé tàu cho đoàn 
viên, người lao động về quê đón tết Nguyên đán với số tiền 11.735 triệu đồng; hỗ trợ bằng 
tiền mặt 94.329 triệu đồng và bằng hiện vật quy thành tiền mặt là 14.138 triệu đồng với tổng 
số đoàn viên, người lao động được thụ hưởng lên đến 266.172 người... 

Trong quá trình triển khai, đã xuất hiện nhiều mô hình thực hiện hiệu quả. Tổng Công ty Viễn 
thông Mobifone triển khai lắp đặt 200 camera tại 17 nhà trẻ tại khu vực tỉnh Bình Dương để 



công nhân có thể giám sát, theo dõi con cái học tập tại trường; bản tin Radio, fanpage Kết Nối 
Xanh cung cấp các tin tức tổng hợp dành cho công nhân tâm sự, chia sẻ tình yêu, cuộc sống 
xa, chia sẻ hình ảnh, video giải trí, tổ chức các trò chơi, hoạt động kết nối công nhân, cuộc thi 
ảnh, thi gương mặt công nhân. Trong Chuyến tàu “Tết nghĩa tình - Xuân kết nối 2019”, 
Mobifone đã hỗ trợ 1.200 vé tàu cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê 
đón Tết. 

Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam phối hợp tổ chức “Phiên chợ Công nhân” năm 2019 tại 
Khu công nghiệp Đồng Văn, tỉnh Hà Nam thu hút trên 10.000 lượt đoàn viên, người lao động 
thăm quan, mua hàng hóa, tổng doanh thu các gian hàng trong thời gian diễn ra phiên chợ đạt 
trên 10 tỷ đồng, toàn bộ lợi nhuận thu được gần 1 tỷ đồng được ủng hộ cho đoàn viên và 
người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Công ty Cổ phần Hỗ trợ dịch vụ thanh toán Việt Phú (Mobivi) triển khai chương trình iCare 
phục vụ gần 1 triệu đoàn viên công đoàn, người lao động tại 300 doanh nghiệp ở 24 tỉnh, 
thành phố và khu công nghiệp, khu kinh tế trên cả nước. Hiện tại có gần 400 nghìn đoàn viên, 
người lao động được iCare tài trợ 100% lãi suất khi mua sản phẩm trả góp và dịch vụ của 
iCare với tổng giá trị trung bình là 800 tỷ đồng/năm. 

Với kết quả này, Mobivi đã hỗ trợ gần 24 tỷ đồng vào quỹ công đoàn cơ sở, tương đương với 
khoảng 1% tổng doanh thu giúp công đoàn cơ sở và doanh nghiệp tổ chức các hoạt động 
chăm lo đời sống cho đoàn viên công đoàn, người lao động. 

Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam (ViettinBank) đã phát hành miễn phí 
hơn 10.000 thẻ đoàn viên liên kết. Hàng năm, tài trợ 3.000 balo cứu sinh cho Quỹ bảo trợ trẻ 
em của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thực hiện chương trình cùng em tới trường; tiếp 
tục đồng hành với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong việc đầu tư các Thiết chế Công 
đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng như dành các chính sách ưu đãi cho các đoàn 
viên công đoàn khi mua nhà trong Thiết chế Công đoàn. 

Công ty Cổ phần Thực phẩm dinh dưỡng Nutifood đã tặng 13.220 công nhân với hơn 700 
triệu đồng tiền mặt và hiện vật quy thành tiền mặt trong chương trình Tết Sum vầy tại 18 Liên 
đoàn Lao động tỉnh, thành phố và Công đoàn ngành; có 33.137 công nhân được hưởng lợi từ 
bán hàng giảm giá với số tiền hơn 158 triệu đồng. 

Ngoài ra, các doanh nghiệp khác như Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam, Tập đoàn Công 
nghiệp - Viễn thông Quân đội, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Công ty Cổ phần 
Thương mại Nguyễn Kim… đều triển khai những hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho tổ 
chức công đoàn, cho đoàn viên và người lao động. 

Tại hội nghị, đại diện các đối tác ký kết thỏa thuận hợp tác với Tổng Liên đoàn Lao động Việt 
Nam cho rằng đây là hoạt động mới, sáng tạo của tổ chức Công đoàn, mang lại lợi ích thiết 
thực nhiều hơn cho người lao động là đoàn viên công đoàn, tạo sự khác biệt rõ nét so với 
người lao động chưa là đoàn viên công đoàn. 

Qua 2 năm thực hiện chương trình đã đạt được kết quả bước đầu và quan trọng. Tuy nhiên, so 
với tiềm năng và yêu cầu đặt ra thì vẫn còn nhiều điểm cần khắc phục. Nguyên nhân được cho 
là chương trình mới và là vấn đề khó đòi hỏi phải có sự phối hợp và liên kết chặt chẽ với 
nhau. 

Cần có tư duy mới, cách làm mới 

Đồng chí Ngọ Duy Hiểu - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đề nghị “Các 
bên cần đẩy mạnh phối hợp thực hiện chương trình với tư duy mới, cách làm mới, tạo phong 
trào mới để có kết quả mới”. 

Theo đó, thời gian tới, cần nghiên cứu, rà soát, đề xuất ký lại chương trình. Nội dung ký kết 
phải cụ thể, khả thi; giải pháp thực hiện phải mang tính đột phá, khoa học hơn, hiệu quả hơn. 
Chú trọng nâng cao hiệu quả truyền thông để đoàn viên, người lao động hiểu và tiếp cận với 



chương trình; tập trung hoàn thiện thẻ đoàn viên mới làm tiền để đoàn viên được thụ hưởng 
chương trình; tăng cường công tác chỉ đạo và phân công nhân sự cụ thể để làm đầu mối phối 
hợp. 

Trước mắt, các đối tác tích cực tham gia chuỗi các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập 
Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2019), nhất là chương trình “Ngày hội công nhân - 
Phiên chợ nghĩa tình” dự kiến diễn ra từ tháng 8 đến tháng 12/2019 tại 20 khu công nghiệp, 
khu chế xuất, khu kinh tế tại các tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước. 

Theo kế hoạch, từ tháng 8-12/2019, vào mỗi dịp cuối tuần, công nhân lao động tại khu công 
nghiệp thuộc 20 tỉnh, thành phố thuộc các vùng miền trên cả nước sẽ có cơ hội tham gia 
“Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. 

Trong mỗi chương trình, công nhân lao động sẽ được thụ hưởng các lợi ích như: Mua hàng 
giảm giá tại 70 - 100 gian hàng; được tư vấn pháp luật, tư vấn và khám sức khỏe, nhận thuốc 
bổ miễn phí. Những đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn; công nhân có thành tích 
xuất sắc trong sản xuất, kinh doanh và hoạt động công đoàn sẽ được nhận quà từ tổ chức 
Công đoàn và các nhà tài trợ - đối tác của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Hoạt động trên cũng khẳng định sự đồng hành của tổ chức Công đoàn với đoàn viên, người 
lao động, luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của công nhân lao động. Đây cũng 
chính là hành động cụ thể của đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động cả nước thực hiện 
cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. 

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu, chương trình “Ngày 
hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình” do Tổng Liên đoàn phối hợp với các đối tác tổ chức 
nhằm khơi dậy, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động của các cấp công đoàn 
cũng như toàn xã hội chung tay chăm lo lợi ích cho đoàn viên và người lao động. “Thành 
công của chương trình năm nay sẽ tạo đà để các cấp công đoàn tiếp tục triển khai sâu rộng ở 
các năm tiếp theo”, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu khẳng 
định. 

 

 


