TONG LIEN DOAN LAO DQNG CQNG HOA xA 1101 CHU NGHIA V[T NAM
WET NAM
Dôc !p - Tir do - Hnh phüc
S: 123 /KHTLD
HàN5i, ngày 03 tháng 8 nám 2021
KE HOACH
T chü Cuc thi "Cong chü, viên chüt, lao dng vit v cong tác dan tc, ton giáo"
Thçrc hin Quyt djnh s 219/QD-TFg ngày 21/02/2019 cüa Thu txóng
ChInh phü ye Phê duyt Be an h trq thông tin, tuyên truyên ye dan tOc, ton giáo;
cn cü K hoach s 114/KH-TLD ngày 04/6/202 1 cüa Tong Lien doàn Lao dng
Vit Nam v thông tin, tuyên truyn v dan tc, ton giáo trong Cong nhân, viên
chirc, lao dông näm 2021, Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam
xay drng kê hoach to chüc Cuc thi "Cong chüc, viên chrc, lao dOng viêt ye cOng
tác dan tc, ton giáo" nhiz sau:
I. MuC BICH, yEu CAU
1. Muc dIch
- Phát huy vai trô cüa t chüc Cong doàn và cong chüc, viên chüc, lao ding
(CCVCLD) trong cong tác thông tin, tuyên truyén ye dan tQc, ton giáo, gop phãn
phát buy sue manh khôi 4i doãn kêt toàn dan tc, doàn kêt ton giáo trong s%r
nghiçp xay dmg va bao vç To quoc
- Tang cu?mg thông tin, tuyên truyn v các quan dim, dithng l& cUa Bang,
chInh sách, pháp lust cüa Nhà nuic ye dan tc, tIn ng'rng, ton giáo trong
CCVCLD; trang bj kiên thüc co bàn ye dan tc, ton giáo cho CCVCLD, không dé
cac the 1c thu dch 1çi diing loi keo, gay chia re khoi di doan ket toan dan tç)c.
- Nãng cao nhn thirc cüa CCVCLD và các cap cong doãn ye vai trô cüa cong
tac dan tc, ton giáo di vñ sr phát triên chung cüa d,t nuóc; khoi dy nhüng giá tn
nên tang cüado dictôn giáo nhàm dng viên CCVCLD thi dna lao dng, san
xuât, phát triên kinh tê - xã hi dat nithc.
2. Yeu cau
- Thu hut dông dão doàn viên cong doàn, CCVCLB cã nuóc huângüng,
tham gia Cu9c thi, qua do giao dc trnh than doan ket ton glao, cung co khoi di
doàn kêt toàn dan trong doan viên, CCVCLD, nhât là tai CaC dja bàn có dông
dong bào dan tQc thiêu so, dông bào theo d?o.
- Lra chçn duçrc nhftng bãi vit xut S&C, nhung mô Mnh, dim sang trong
cong tác thirc hin chInh sách dan tc, ton giáo co sâ d nhãn rng, lan toã cáC
giá trj tIch CiTC, gop phãn day manh thông tin, tuyen tmyn v cong tác dan tc,
ton giáo cüa Bang, Nhà nthc.
II. DOI TUNG, NQI DUNG
1. Ten Cuc thi
Cuôc thi "Cong chfrc, viên chfrc, lao dng vit v cong tác dan tc, ton giáo"
2. Ni dung: Tácphm th hin hiu bi&, suy nghi, tInh cam, nhUiig kin
dóng gop cüa tác giá ye các nOi dung:
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- Chñ trrnmg, duàng li cüa Dãng, chinh sách, pháp lut cüa Nhà nithc v
cong tác tOn giáo, xây dirng khoi di doàn két toân dan tOc; dong gop cüa các
dan tOc thiêu sO, các tO chüc, cá nhân trong và ngoài nithc vào vic xây dirng,
tang cixàng khôi d?i doàn kêt các dan tc Vit Nam.
- Nhing giá tn tIch c%rc, có nghTa cüa tin nrong, tOn giáo thüc dy can
bO, doàn vien, CCVCLD hang say lao dng, san xuât.
- Nhüng guong can b cong doãn, CCVCLE) là dng bào theo do, dan tc
thiêu vugt khó sang to trong lao dng san xuât, h9c t.p, cong tác.
- Két qua, mô hInh, dim sang trong cOng tác thirc hin chInh sách ton
giáo, dan tOe & quan, don vj, doanh nghip.
- Phát hin, phãn ánh nhftng biu hin 1ch lc, lçii ding tIn ngi.rOng, ton
giáo hoc van dê dan tOe gay ãnh hu&ng xau den trt tr an toàn xã hOi.
- Vai trô, nhim vi cüa các cp cOng doàn trong vic tuyên truyn, ph
biên nhing nOi dung ye chInh sách tIn nguäng, ton giáo, dan tOc tói CCVCLE)
Ca nithc. Trách nhim cña can bO, CCVCLD trong vic thirc hin tot chInh sách,
phap luat ye dan t9c, tin nguong, ton giao.
3. Di tuvng tham dr Cuc thi
- V tác giâ: Can bO, doãn viên cong doàn, CCVCLD & CC co quan, don
vi, doanh nghip trong Ca nu&c. Tác giã tham dir không vi phm Lut s& hU'u tn
tu và cac quy djnh khác cña pháp luat.
- Ye tác phm: là các tac phm thuOc các th loti: bài phãn ánh, phong sir,
k sr, xã lun. Môi tác phãm dv thi có dO dài tr 800 den 2.000 tü, dirge viêt
•.
bang tieng Viçt, co hrnh anh mmh hça.
± Tác phrn dir thi phái là nhüng sang tác m&i, chua dirge sü dmg, chua
di.rgc cong bo tren bat ki phuong tiçn thong tin di chung hoc an pham nao,
chira dira len các websites, blogs, các trang mng xã hOi nhu Facebook,
Twitter... cUa các to chirc, cá nhân.
+ Tác ph.m dir thi khOng dirge in vào tp sách riêng cüa tác giâ và các
tuyên tp chung cho den khi két thüc cuOc thi.
+ Tác ph.m dugc dánh may hoc vit tay rô rang trên kh giy A4, sü
diing ngôn ngU trong sang, phü hçip vói thuân phong, m5 tiic, khOng vi phm
pháp
Vit Nam.
4. Thôi gian, dla chi nhn bài dir thi
- Thai gian nhn bài dir thi: tir ngày 15/10/2021 dn ht ngày 15/11/2021
(theo dâu biru diên)
- Tác phm dr thi ghi rô: Tác ph.m tham dr CuOc thi "Cong chirc, viên
chCrc, lao dng viêt ye cong tác clan tc, ton giao". Thông tin kern theo gOm: h9 ten
tác giâ, biit danh (nêu
näm sinh, nghê nghip, don vi, dja chi lien h, email,
diiên thoai.
- Mi tác giâ có th giri nhiu tác phm nhung phái thng
hç ten ho.c
but danh.
- Tác phm gt'ri qua email: Tgtongliendoangmail.com
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- Tác phm gi.'ri duàng buu din tói Ban Tuyên giáo Tng Lien cloàn Lao
dng Vit Nam, 65 Quán Sü, Hoàn Kiêm, Ha Ni.
Ill. PHIS(ING TH(rC cnAi'i vA GIAI THIfNG
- Tng Lien doàn se thành 1p Ban T chi'rc và Ban Giám khâo CuOc thi.
- Can cir vào s lucmg thc t tác phm tham gia d thi, Ban T chüc sê
tiên hànhvông so kháo de xem xét, dánh giá ch9n ra tác phãm dáp üng tiêuchi
l9t vao vong chung khao. Ti vong chung khao, cac tac pham duqc tung thanh
viên giámkháo châm dOe
tInh dim trung bInh, 1%ra ch9n nhting tác phâm
xuât sac dé trao giái.
- Dr kin th?yi gian chm: tir ngày 16 - 30/11/202 1
- Tng kt và trao giãi cuOc thi: tr ngày 01 - 15/12/2021 (tidy thuc vào thai
lap,

diem së t chzc trc tiê'p hoc trrtc tuyen).

- Co câu giãi thrnng:
+ 01 giâi nht: 5.000.000 dng
+ 03 giài nhi: mi giâi 3.000.000 dng
+ 05 giãi ba: mi giài 2.000.000 dng
+ 10 giái khuyn khIch: mi giâi 1.000.000 dng.
Các tác phrn dt giài sê duçirc nhn Giy chirng nhn cüa Tang Lien doàn.
IV. MOT SO QUY DINH CHUIG
- Tác già cam kt chju trách thim pháp l d& v&i tác phm cüa minh, dam
bão không có tranh chp bàn quyn. Nu các tác phâm duçic trao giài vi phm ye
bàn quyên, Ban To chüc, Ban Giám khão së xem xét thu hôi giài thu&ng và
thông báo rng râi trén cac phuong tin thông tin di chiing.
- Tác phm vi phm nOi quy cüa Ban T chirc, thu.nphong m5 tic Vit
Nam hoc thông tin không phü hçip se bi loi bó ma không can thông báo truOc.
- Ban T chüc không chju trách nhim nu tru&ng hçp bài dir thi bj that lac
trong qua trinh g1ri den Ban To chirc, ye vic nguài dir thi cung
sai thông tin
Ca nhân, dan den viOc không lien 1c duqc.
A
A
- Ban To chi.rc khong tra li cac tac pham tham chr cupc thi trong bat ky
truông hçip nào va duqc toàn quyn si:r diing các tác phâm dir thi dê phiic vi các
hot dOng tuyên truyên ma không phài trã bat k' chi phi nào.
- Ban T chüc chi giài quyt mpi trithng hçp khiu nai v kt qua cuOc thi
trong vông 7 ngày tir ngày cong b kt qua.
Quyt djnh cUa Ban T chüc là quy& dlnh cui cüng.
V. TO CHXfC THTC HIN
1. Ban Tuyên giáo Tang Lien doàn Lao dng Vit Nam
- Là don vj tham miru giüp Thu&ng trirc Doàn Chü tjch th chirc thirc hin
CuOc thi, dam bào ye nOi dung, tiên dO và hiu qua.
- Hung dk cac cp cOng doàn trin khai CuOc thi thit th%rc hiu qua,
tham mmi thành l.p Ban To chüc, Ban Giám khâo CuOc thi, xây drng k hoach
truyên thông, tong kêt CuOc thi.
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. Là don vj chju trách nhim trirc tip thu nhn tác phm, giâi dáp th.c
mac, tong hçp thông tin, kiêm djnh nQi dung, sir ding nhftng tác phãm xuât sac
dê Ian toã rtng râi den doàn viên, CCVCLD.
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2. Cac Lien doan Lao dçng
trnh, thanh pho; Cong doan nganh trung
•lrong và tiro'ng thro'ng, Cong doàn Tng Cong ty triyc thuc TLI)
- Can cu vao dieu kiçn cii the cua twig dcin vl de xay di.rng ke hoch trien
khai, to chirc CuOc thi. Tong hçp kêt
và 1ira chçn nhüng tác phâm tiêu biêu
nhât gi:ri tham d Cuc thi cp Tng Lien doàn. Khuyn khich các dan vj to chirc
trao giãi, dng vien, ghi nhin các tác phãm d.t giái cao cüa Tong Lien doàn.
- Tuyên truyên, vn dng, huóng dan doàn viên, CCVCLD tich cc viêt
bài tham dir Cuôc thi.
3. Các co' quan báo chI cong doàn
Tuyên truyn v nQi dung, din bin và kt
cUa Cuc thi, lan tOa
nhCtng tác ph.m xu,t sc trên các in phAm truyn thông cüa dan vi mInh.
Thông tin chi tit duçc däng tãi trên website: http://www.congdoan.vnl và
fanpage Cong doàn Vit Nam — Facebook.comlcongdoanvietnam2Ol7 .7
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TM. DOAN CHU TICH
I CHUTICH
a

Noinhln:
- Die Chü tich TLD (dêbáo cáo);
- B Thông tin và Truyên thông;
- Các Lien doàn Lao dng tinh, thành pho;
- Các Cong doàn ngành TW và ti.rang duong,
Cong doàn Tong Cong ty trrc thuc TLD;
- Các don vj trirc thuOc TLD;
- Các ca quan báo clii CD;
-Luu: VT,TG.
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