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Ha Nój, ngày c' tháng 8 nárn 2021 

KInh gri: Các Cong doàn trrc thuc. 

Thirc hin sir chi dao  cüa Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam (LDVN) tai 
van bàn so 123/KH-TLD, ngày 03/8/2021 ye Ké hoach to chirc Cuc thi "Cóng 
cht'c, viên chi'c, lao 3ng viêt ye cong tác dan tç5c, ton giáo ", Ban Thuèng vi1 

Cong doàn Din 1irc Vit Nam (DLVN) yêu câu các Cong doàn trirc thuc phô 
biên, tuyên truyên, 4n dng can b, cong nhân, viên chirc, lao dng (CNVCLD) 
ciia dan vj tIch crc huâng üng viêt bài tham gia cuc thi. 

Các tác phrn dir thi gui v Ban t chüc cuc thi theo dja chi: Ban Tuyên giáo 
Tong Lien doàn LDVN, so 65 phô Qun Sir, qun Hoàn Kiêm, TP. Ha Ni - 
Email: Tgtongliendoan@gmail.com;  dông thii g11i ye Ban Tuyên giáo - NÜ' cong 
Cong doàn DLVNtheo dja chi: Tang 22 Tôa EVN, so 11 phô Cira Bàc, phir&ng 
Trüc Bach,  qun Ba Dình, TP. Ha Ni - Email: bantin cddI@evn.com.vn).Thyi 
gian Ban to chrc nhn bài thi: tü ngày 15/10/2021 diên hêt ngày 15/11/2021 (theo 
dáu buit din). 

Cong doàn DLVN sê xem xét khen thuàng cho nhüng tác phm dat  giài dng 
thñ vói giài thuông cüa Ban tO chirc cuc thi; dlàng tài nhüng tác phâm xuât sac 
trén Bàn tin, Trang Website Cong doàn DL\TN. Khuyên khIch các dan vj có chê d 
dng viên, khen thuâng CNVCLD cUa dan vj mInh tham gia cuc thi nay. 

(Co Ké' hogch sé' 123/KH-TLD, ngày 03/8/2021 cüa Té'ng Lien doàn LDVN 
gi kern theo). 

Cong doàn DLVN d nghj các COng doàn trirc thuOc quan tam trin khai thirc 
hin./. 

No'i nhân: 
- Nhu kInh glri (thi,rc hin); 
- Ban TG TLD (báo cáo); 
- ThuOng trrc CDDVN (chi dao); 
- Website CD DLVN; 
-Lixu:VT,TGNC. 



TONG LIEN BOAN LAO BONG CONG HOA xA HOT CifO NGHiA VIT NAM 
WET NAM Bc 1p - T do - Hnh phñc 

S: 123 /K}ITLB Ha Ni, ngày 03 tha'ng 8 nàm 202] 

KE HOiLCII 
TI) chü Cuc thi "Cong chfrc, viên chü, lao ng viêt v cOng tác dan tc, tOn giáo" 

Thuc hiên Quyt dinh s 219!QD-TTg ngày 21/02/2019 cüa Thii tuó'ng 
ChInh phñ ye Phê duyt Be an ho trG thông tin, tuyên truyên ye dan tc, tOn gino; 
can cü Kê hoach s 1 14/KH-TLD ngày 04/6/2021 cüa TOng Lien doàn Lao dng 
Vit Nam ye thông tin, tuyên truyên ye dan tc, tOn giáo trong cong nhân, vien 
chirc, lao dOng näm 2021, Doàn Chü tch TOng Lien doàn Lao dng Vit Nam 
xây dimg kê hoach to chirc Cuc thi "COng chirc, viên chirc, lao dng viêt ye cong 
tác dan tc, ton giáo" n}iu sau: 

J MJC DICH, YEU CAU 
1. Muc dIch 

- Phát huy vai trà cüa tI) ehirc COng doàn và cong chirc, viên chirc, lao dng 
(CCVCLD) trong cOng tác thông tin, tuyên truyên ye dan tQc, tOn giáo, gop phân 
phát huy sue manh khOi di doàn kêt toàn dan tc, doàn két ton giáo trong sir 
nghip xay dirng và bào v To quôc 

- Tang cuèng thông tin, tuyên truyén ye các quan di&m, du&ng iI)i c1a Bang, 
chmnh sách, pháp lu.t cüa Nba nuàc ye dan tc, tin nguO'ng, tOn giáo trong 
CCVCLD; trang b kiên thirc ca bàn ye dan tc, ton giáo cho CCVCLD, khOng dê 
các the 1irc thñ djch 1çi dirng lôi kéo, gay chia r khôi di doàn kêt toàn dan tc. 

- Nàng cao nhnthirc cüa CCVCLD và các cp cong doàn v vai lrô ci1a cong 
tac da.n tOe, ton giáo dOi voi six phát trien chung cüa dat nuóc; kho'i dy nhng giá tr 
nell tang cüadao düctôn giáo nhàm dng vien CCVCLf) thi dua lao dng, san 
xuât, phát triên kinh tC - xã hi dat nuóc. 

2. Yêu cu 
- Thu ht dOng dão doàn viên cOng doàn, CCVCLD Ca nuó'c hithngimg, 

tham .gia Cuc thi, qua do giáo dc tinh than doàn ket ton giáo, cfing co khôi di 
doàn kêt toàn dan trong doãn viên, CCVCLD, nhât là tai  các dja bàn có dông 
dOng bào dan tc thiêu sO, dông bào theo dto. 

- Lra ch9n ducic nhUng bài vit xut sic, nhing mô hInh, dirn sang trong 
cOng tác thirc hiên chinh sách dan tOe, ton giáo a cci sà dê nhân rng, lan toà các 
giá ti-i tIch cue, gop phan day manh thông tin, tuyen truyên ye cOng tác d tc, 
ton giáo cüa Bang, Nba nithc. 

II. DOT TUNG, NQI DUNG 
1. Ten Cuôc thi 
Cuc thi "Cong chfrc, viên chfrc, lao dng vit v cong tác dan tc, ton giáo" 
2. Ni dung: Tácphm th hiên hiu bi&, suy nghi, tInh cam, nhUng ' kin 

dOng gop cüa tác giâ ye các ni dung: 
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- Chii tnrong, dix6ng 1i cüa Dng, chInh sách, pháp 1ut cia Nba nuó'c ye 

cong tác tOn giáo, xây di.rng khôi d?.i  doàn kêt toàn dan tc; dóng gop cüa các 
dan tc thiêu so, các to chirc, cá nhân trong và ngoâi nithc vào vic xây dirng, 
tang cuà'ng khOi di doãn kêt các dan tOe  Vit Nam. 

- Nhüng giá trj tIch cvc,  cO nghTa cüa tin nguäng, ton giáo thi1c dy can 
bO, doàn viên, CCVCLD hng say lao dng, san xuât. 

- NhUng guong can bO cOng don, CCVCLD là dng bào theo do, dan tOe 
thiêu so vuçlt khó sang to trong lao dng san xuât, hgc tip, cong tác. 

- Kêt qua, mO hInh, dim sang trong cOng tác thrc hin chInh sách tOn 
giáo, dan tOe  ca quan, dan v, doanh nghip. 

- Phát hin, phãn ánh nhctng bMu hin lch lc, lçi dçing tin ngIrô'ng, ton 
giáo hoc van dê dan tOe gay ành hu&ng xâu dn trt tr an toàn xã hOi. 

- Vai trô, nhirn v1.1 cüa các c.p cOng doàn trong vic tuyên truyn, ph 
biên nhüng nOi  dung ye ehInh sách tIn nguông, tOn giáo, dan tOe  tói CCVCLE) 
Ca rnrc. Trách nhiOm cUa can bO,  CCVCLD trong vic thc hin tot chInh sách, 
pháp luat ye dan tOe,  tin nguOng, ton giáo. 

3. Di tu'çYng tham diy Cuc thi 
- V tác giã: Can bO, doãn viên cOng doàn, CCVCLf) & các ca quan, don 

vj, doanh nghip trong cà rniâc. Tác giá. tham dr không vi ph?m Lut sâ htru tn 
tu và các quy dnh khác eüa pháp 1ut. 

- V tác ph.m: là cac tác phrn thuOc các th loai: bài phãn ánh, phóng sir, 
k) sr, xã 1un. Mi tác phâm d'çr thi có dO dài tr 800 den 2.000 tr, ducic viêt 
bng tiêng Vit, có hInh anh mirth h9a. 

+ Tác ph.m dir thi phái là nhftng sang tác m&i, chua dugc sir dung, chua 
ducxc cong bO trên bat kI phucrng tin thông tin dai  ching ho.c an pham nâo, 
chua dua len cáo websites, blogs, các trang mng xa hOi nhu Facebook, 
Twitter... cüa các to ch'i'rc, eá nhan. 

+ Tác phrn dir thi không ducie in vào tp sách riêng cüa tác già và các 
tuyên t.p chung cho den khi kêt thirc cuOc thi. 

+ Tác phrn dirge danE may ho.c viêt tay rö rang trên khô giây A4, si:r 
diing ngôn ng trong sang, phi hcip vâi thuân phong, m' tiic, không vi phm 
pháp 1ut Vit Nam. 

4. Thô'i gian, dja cM nhn bãi thy thi 
- Thai gian nhn bài dir thi: t'r ngày 15/10/202 1 dn hêt ngày 15/1 1/202 1 

(theo dâu buu diên) 

- Tác phm d thi ghi rô: Tác ph.m tham dr CuOc  thi "Cong chCrc, viên 
ch'Crc, lao dng viêt ye cong tác dn tOe,  ton giáo". Thông tin kern theo gôm: hQ têrl 
tác già, bi.t danh (nêu cO), näm sinh, nghê nghip, don v, dja chi lien h, email, 
so din thoai. 

- Mi tác giâ có th gui nhiu tác phm nhung phài thng nht hç ten hoc 
but danh. 

- Tác phni. giri qua email: Tgtongliendoangmail.com  
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- Tao ph.m gfri ththng bixu din t&i Ban Tuyên giáo Tong Lien don Lao 
dng Viêt Nam, 65 Quán Str, Hoàn Kiêm, Ha Ni. 

III. PHU'GNG THtC CHAM vA GIAI THU'ONG 

- Tng Lien doàn sê thãnh 1p Ban T chirc và Ban Giárn khào Cuc thi. 

- Can cir vào so luçmg thirc t tao phm tharn gia du thi, Ban To chüc së 
tiên hành vông so khào dê xem xét, dánh giá ch9n ra tao phâm dáp l'rng tiêu cM 
lçt vào vOng chung khào. Ti vông chung khào, các tao phâm dugc timg thanh 
viên giám kháo châm deic  lip, tInh diem trung bInh, 1ira ch9n nhüng tao phâm 
xuât são d trao giãi. 

- Dir kin thai gian chm: tir ngày 16 - 30/11/2021 

- Tng k& Va trao giài cutc thi: iIrngày 01 - 15/12/2021 (tiiy thuc vào thai 
a?êrn sê to c/nc trirc tiêp hoc trc tuyên). 

- Co c.0 giãi thi.rông: 

+ 01 giài nhât: 5.000.000 dông 
+ 03 giài nhI: mi gii 3.000.000 dông 

+ 05 giài ba: mi giài 2.000.000 dng 

+ 10 giài khuynkhIch: mi giài 1.000.000 dng. 

Cáo tao phm dt giâi së dugc nh.n Giy chiirng nhn cüa TOng Lien doàn. 

IV. MQT SO QUY OTMI  CIIUNG 
- Tác giá. cam kt chu trách nhirn pháp 1' dôi v&i tao phm cüa mInh, darn 

bào không oo tranh chap bàn quyn. Nêu cáo tao phâm dtxçic trao giài vi phm ye 
bàn quyên, Ban To chrc, Ban Giám kháo s xem xét thu hôi giãi thu&ng và 
thông báo rng rãi trên cáo phuong tin thông tin di ching. 

- Tao phm vi ph.m ni quy cüa Ban T chCrc, thun phong m tic Vit 
Nam hoc thông tin không phà hQp s b loai bô ma không can thông báo trLrc. 

- Ban T chirc không chju trách nhim nu trithng hçip bài dir thi bj tht 1c 
trong qua trIrth glri den Ban To chirc, ye vic nguai dir  thi cung cap sai thông tin 
cá nhân, dan den vic không lien 1c duc. 

- Ban T chirc khOng trà li cáo tao phm tham dr cuOc  thi trong bat k' 
tnxèiig hçip nào và ducic ton quyn sfr dçing cáo tao phâm dir thi dê phiic v cáo 
hoat dng tuyên truyên ma không phài trà bat kr chi phi nào. 

- Ban T chüc chi giài quytmçi truang hçip khiu nai  ye kêt qua cuc thi 
trong vông 7 ngày tr ngày cong bô kêt qua. 

Quyt djnh cüa Ban T chñc là quy& djnh cuôi cling. 
V. TO CHJ'C THC llIN 
1. Ban Tuyên giáo Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam 

- Là don vj tham mini gi1p Thuang triro Doàn Chü tjch th cln'rc thirc hin 
CuQc thi, dam bào v ni dung, tiên d và hiu qua. 

- Hu&ng dn cáo cp cong doàn trin khai Cuc thi thit thirc hiu qua, 
tham mini thành lap Ban To chirc, Ban Giám khào Cuc thi, xây dirng k hoch 
truyên thông, tong kêt Cuc thi. 
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Là dGn vj ehju trách nhim trçrc tiêp thu nh9n  tác phm, giâi dáp thäc 
mac, tong hap thông tin, kiêm dinh nQi dung, sfr diing nhiThg tác phrn xuât sac 
dê lan toà rng râi den doàn vién, CCVCLD. 

2. Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph; Cong doàn ngành trung 
irang vã tirong dffo'ng, Cong doãn Tong COng ty tric thuc TLI) 

- Cn ci'r vào diêu kin cii th cüa t'mg dcm vj d xây dirng k hoch trin 
khai, to chirc CuOc  thi. TOng hcrp ket qua và 1ira chpn nhng tác phâm tiêu biêu 
nhât gri tham d CuQc thi cap Tong Lien doàn. Khuyên khIch các don v to chirc 
trao giãi, dng viên, ghi nhn các tác phâm dt giãi cao cüa Tong Lien doãn. 

- Tuyên truyn, vn dng, hu&ng dn doãn viên, CCVCLD tIch crc viêt 
bài tham du Cuôc thi. 

3. Các co' quan báo chi cong doàn 
Tuyên truyn v ni dung, din bin và kt qua cüa Cuc thi, lan tOa 

nh'Cthg tác phâm xuât sac trn các an phâm truyên thông cüa don vj mInE. 

Thông tin chi tit duçxc dang tâi trên website: http://www.congdoan.vn! và 
fanpage Cong don Vit Nam — Facebook.com/congdoanvietnam2017  .-y 

TM. DOAN CH1J TTCH 
CHU TJCH Ncinhin: 

- D!c Chii tich TLD (dêbáo cáo); 
- B Thông tin và Truyên thông; 
- Các Lien don Lao dng tinh, thành phô; 
- Các Cong doàn ngành TW Va tuang throng, 

Cong doãn Tong Cong ty triIc thuc TLD; 
- Các don vi tmc thut c TLD; 
-CáccciquaiibáochICD; 
-Lmi: VT,TG. 
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