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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động năm 2021” 
 

Nhằm tiếp tục cổ vũ các cấp công đoàn, cán bộ, đoàn viên trong tỉnh qua kết 

quả cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020” trong công nhân, viên 

chức, lao động (CNVCLĐ), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh thống nhất tiếp tục 

tổ chức các cuộc thi cấp tỉnh năm 2021 với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Góp phần kịp thời giới thiệu, quảng bá về hoạt động tiêu biểu của công đoàn, 

tôn vinh những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp của cán bộ công đoàn trong các hoạt 

động công đoàn; đoàn viên công đoàn, người lao động trong các hoạt động lao 

động, sản xuất; chăm lo đời sống văn hóa tinh thần, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích 

sau giờ làm việc, qua đó góp phần tuyên truyền và định hướng lối sống lành mạnh 

cho cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ. Cuộc thi tổ chức đúng theo qui định ghi trong 

thể lệ; các cấp công đoàn tích cực vận động cán bộ, đoàn viên hưởng ứng cuộc thi. 

II. NỘI DUNG CUỘC THI 

1. Chủ đề: 

“Nét đẹp công đoàn và người lao động năm 2021” 

2. Đối tượng: 

- Là cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang làm việc tại Bến Tre. 

Người dự thi phải có địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại tổ chức (tập thể) và 

cá nhân để Ban Tổ chức cuộc thi có thể liên hệ khi cần.  

- Cán bộ, đoàn viên công đoàn Công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn. 

3. Nội dung, hình thức:  

- LĐLĐ tỉnh thống nhất tổ chức thi cấp LĐLĐ tỉnh; vì vậy công đoàn cấp trên 

trực tiếp cơ sở có hướng dẫn công đoàn cơ sở tích cực tham gia cuộc thi và gửi tác 

phẩm về công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở để xét chọn tác phẩm có chất lượng  

gửi dự thi cấp tỉnh. Trong đó đặc biệt quan tâm các hoạt động thi đua “Đồng Khởi 

mới”, hoạt động nổi bậc về an sinh xã hội, hoạt động cộng đồng và hoạt động 

Tháng công nhân năm 2021. 

- Tác phẩm dự thi là ảnh ghi lại những hoạt động thực tế của CĐCS, của cán 

bộ, đoàn viên và người lao động từ tháng 8/2020 đến 15/6/2021 mà tổ chức, cá 

nhân tâm đắc nhất. 
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- Mỗi ảnh được minh họa bằng các thông điệp, câu chuyện thực tế, ngắn gọn, 

súc tích về hoạt động công đoàn, chú thích đầy đủ thông tin (chụp ở đâu, nhân vật 

trong ảnh là ai, đang tham gia hoạt động gì…). 

- Ngoài ra để phong phú và giá trị ảnh dự thi, người dự thi có thể viết một 

bài ngắn kể câu chuyện về các hoạt động và nét đẹp của nhân vật từ 200 - 400 từ 

về tác phẩm. 

*Lưu ý: cá nhân không gửi ảnh chụp chân dung cá nhân để dự thi; không sử 

dụng ảnh đã gửi tham gia cuộc thi nét đẹp CĐCS năm 2020.  

4. Số lượng, thông tin tác phẩm dự thi 

- Số lượng: 

+ Mỗi cá nhân tham gia không quá 02 tác phẩm. 

+ Mỗi Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xét chọn gửi về LĐLĐ tỉnh đủ 50 

tác phẩm/ 1 đơn vị.  

+ Mỗi công đoàn ngành trung ương trên địa bàn tỉnh không nhất thiết phải đủ 

50 tác phẩm/ đơn vị. 

- Thông tin tác phẩm:  

Tác phẩm dự thi phải ghi đầy đủ thông tin cá nhân gồm: Họ và tên, ngày 

tháng năm sinh, số chứng minh nhân dân (hoặc số căn cước công dân), số điện 

thoại, đơn vị công tác. Tác phẩm dự thi gửi về địa chỉ email của LĐLĐ tỉnh 

netdepcongdoanbentre@gmail.com. Thời gian gửi tác phẩm chậm nhất ngày 

30/6/2021 (không nhận tác phẩm qua đường Bưu điện). 

- Cách thức dự thi (xem Thể lệ kèm theo). 

5. Tiêu chí chấm điểm và một số qui định chung. 

- Tác phẩm dự thi là những tác phẩm có nhóm ít nhất từ 03 người trở lên, 

được ghi lại bằng máy ảnh, điện thoại hoặc các thiết bị thông minh, đảm bảo có 

chất lượng, độ nét cao, có tính nghệ thuật, nội dung phù hợp với chủ đề cuộc thi.  

- Tác phẩm dự thi phải là tác phẩm chưa đạt giải của bất kỳ cuộc thi ảnh nào 

tại Việt Nam, của Tổng Liên đoàn và LĐLĐ tỉnh tổ chức. 

- Tác phẩm dự thi không được phản cảm, vi phạm thuần phong mỹ tục, đạo 

đức văn hóa Việt Nam. 

- Ban Tổ chức cuộc thi được toàn quyền sử dụng bài tham gia dự thi cho mục 

đích truyền thông của cuộc thi. 

6. Thời gian tổ chức 

- Từ ngày 15/4/2021 đến ngày 15/6/2021: các tập thể, cá nhân xây dựng tác 

phẩm dự thi. 

- Hạn chót ngày 30/6/2021: LĐLĐ tỉnh nhận tác phẩm dự thi từ các công 

đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

- Từ ngày 01/7/2021 đến 20/7/2021: Ban Tổ chức chấm thi.  

mailto:netdepcongdoanbentre@gmail.com
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- Tác phẩm đạt giải sẽ được trao nhân dịp kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập 

Công đoàn Việt Nam (28/7). 

7. Giải thưởng cấp tỉnh: Ban Tổ chức dự kiến cơ cấu giải thưởng như sau: 

* Giải cá nhân: 47 giải 

- 02 giải A:  mỗi giải 2.000.000 đồng;    

- 05 giải B: mỗi giải 1.500.000 đồng;    

- 10 giải C: mỗi giải 1.000.000 đồng;  

- 30 giải khuyến khích: mỗi giải 500.000 đồng. 

Tùy vào chất lượng tác phẩm, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ có điều chỉnh số lượng 

giải phù hợp. 

* Giải tập thể: 03 giải 

- 01 giải nhất: mỗi giải 3.000.000 đồng;  

- 01 giải nhì: mỗi giải 2.000.000 đồng;  

- 01 giải ba: mỗi giải 1.000.000 đồng. 

III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, TỔ GIÚP VIỆC 

CUỘC THI  

 1. Ban Tổ chức, Tổ giúp việc 

* Ban Tổ chức: 

1. Đ/c Phan Song Toàn, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - Trưởng ban;  

2. Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh -  Phó ban trực; 

3. Đ/c Huỳnh Văn Tấn, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh -  Phó ban; 

4. Đ/c Phạm Hòa, Phó Trưởng Ban TG-NC LĐLĐ tỉnh - Thành viên; 

5. Đ/c Võ Tấn Đức, Chánh Văn phòng LĐLĐ tỉnh - Thành viên; 

6. Đ/c Võ Thị Thúy Mai, Trưởng Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh - Thành viên; 

7. Đ/c Nguyễn Hoàng Thắng, Chủ nhiệm UBKT LĐLĐ tỉnh - Thành viên. 

* Tổ giúp việc: 

1. Đ/c Nguyễn Lê Vũ Cường, nhân viên Văn phòng LĐLĐ tỉnh - Tổ trưởng; 

2. Đ/c Dương Thanh Hiền, nhân viên Ban Tài chính LĐLĐ tỉnh - Thành viên. 

2. Ban Giám khảo 

1. Đ/c Nguyễn Thị Kim Dung, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh -  Trưởng ban; 

2. Đ/c Phạm Hòa, Phó Trưởng Ban TG-NC LĐLĐ tỉnh - Phó ban; 

3. Mời đại diện Hội nhiếp ảnh Văn học - Nghệ thuật tỉnh Bến Tre - Thành viên; 

4. Mời đại diện Báo Đồng Khởi - Thành viên; 

5. Mời đại diện Ban Tuyên Giáo Tỉnh ủy - Thành viên. 
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động tỉnh 

- Ban Tuyên giáo - Nữ công: Tham mưu xây dựng kế hoạch triển khai cho 

các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện; tuyên truyền, giới thiệu về cuộc 

thi trên Cổng thông tin điện tử Công đoàn tỉnh. Tham mưu quyết định thành lập 

Ban Tổ chức, Ban Giám khảo và Tổ giúp việc cuộc thi. 

- Văn phòng: Phối hợp với Ban Tuyên giáo - Nữ công tiếp nhận tổng hợp ảnh 

dự thi cấp tỉnh; gửi tác phẩm xuất sắc dự thi cấp Tổng Liên đoàn (nếu có);  

- Ban Tài chính: dự trù kinh phí cuộc thi, thanh quyết toán kinh phí cuộc thi 

theo quy định. 

2. Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. 

Căn cứ kế hoạch của LĐLĐ tỉnh, có hướng dẫn các CĐCS triển khai vận 

động BCH CĐCS, cán bộ đoàn, viên và người lao động tích cực tham gia cuộc thi. 

Đảm bảo gửi tác phẩm đủ số lượng, đúng thời gian qui định và chịu trách nhiệm về 

các tác phẩm do đơn vị mình bình chọn gửi thi cấp tỉnh.  

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao 

động năm 2021”, đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện. 

Các vấn đề phát sinh liên hệ với Ban Tuyên giáo - Nữ công LĐLĐ tỉnh qua số 

điện thoại 02753.818006 (đ/c Phạm Hòa) hoặc số điện thoại nơi tiếp nhận ảnh dự 

thi: 02753.822293 (đ/c Nguyễn Lê Vũ Cường - Nhân viên Văn phòng; Zalo: 

0977123425)./. 

 

Nơi nhận: 
- Ban TG TLĐ, 

- BDV TU, 

- BTG TU, 

- ĐUK CQ-DN tỉnh; 

- BTC, BGK, TGV cuộc thi, 

- Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, 

- Các Công đoàn TW đóng trên địa bàn, 

- Lưu: VP, TG-NC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Phan Song Toàn 
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THỂ LỆ 

Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2021” 
  

I.ĐỐI TƯỢNG VÀ THÍ SINH HƠP LỆ 

1. Đối tượng 

- Là cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang làm việc tại Bến Tre. 

Người dự thi phải có địa chỉ thư điện tử (email), số điện thoại tổ chức (tập thể) và 

cá nhân để Ban Tổ chức cuộc thi có thể liên hệ khi cần.  

- Cán bộ, đoàn viên Công đoàn ngành Trung ương đóng trên địa bàn. 

2. Thí sinh hợp lệ 

- Đăng ký tham gia: Điền đầy đủ thông tin chính xác mà Ban Tổ chức yêu cầu 

khi gửi tác phẩm ảnh dự thi. 

- Nhận giải thưởng: thí sinh đạt giải phải xuất trình giấy tờ CMND/Thẻ căn 

cước công dân trùng với thông tin đăng ký tham gia. 

- Trường hợp thí sinh đến nhận giải thưởng không chứng minh được là thí 

sinh đã tham gia cuộc thi thì Ban Tổ chức có quyền từ chối trao giải thưởng. 

- Trường hợp thí sinh đạt giải không tới nhận giải được thì có thể ủy quyền 

cho người khác nhận thay hoặc có thể yêu cầu chuyển khoản. Người nhận thay 

phải xuất trình các giấy tờ của thí sinh đạt giải và có giấy ủy quyền của người đạt 

giải, giấy ủy quyền phải có xác nhận của cơ quan, đơn vị thí sinh đạt giải hoặc xác 

nhận của CĐCS nơi làm  việc.  

II. CÁCH THỨC DỰ THI 

1. Cách thức gửi tác phẩm dự thi (dành cho người dự thi): 

- Bước 1: Người dự thi công tác tại CĐCS gửi tác phẩm dự thi và thông tin cá 

nhân của mình về địa chỉ email của công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở. Thông tin 

cá nhân đầy đủ gồm: Họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND (hoặc căn cước 

công dân), đơn vị công tác. 

- Bước 2: Người dự thi nhận email xác nhận công đoàn cấp trên trực tiếp cơ 

sở xác nhận đã nhận được tác phẩm dự thi. 

- Bước 3: Người dự thi nhận email thông báo kết quả cuộc thi và thư mời 

nhận giải thưởng (nếu đạt giải) từ Ban Tổ chức cuộc thi. 

2. Cách thức nhận và xử lý tác phẩm dự thi 

- Bước 1: công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nhận tác phẩm dự thi theo email 

đã thông báo và trả lời cho tác phẩm dự thi. 

- Bước 2: công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tiến hành sơ tuyển, lựa chọn các 

ảnh phù hợp chủ đề cuộc thi gửi về địa chỉ email của LĐLĐ tỉnh: 

netdepcongdoanbentre@gmail.com  từ ngày 15/6/2021 đến 30/6/2021.  

mailto:netdepcongdoanbentre@gmail.com
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Bước 3: Ban Tổ chức cấp tỉnh chấm thi và công bố ảnh đạt giải để đăng tải 

lên trang Website, Fanpage của LĐLĐ tỉnh. 

 III. GIẢI QUYẾT KIẾN NGHỊ, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO LIÊN QUAN 

ĐẾN KẾT QUẢ CUỘC THI 

1. Người dự thi tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm tham gia dự thi. 

2. Các khiếu nại, tố cáo liên quan đến cuộc thi được giải quyết theo các quy 

định của thể lệ này và theo quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo. 

3. Những phát sinh ngoài quy định trong thể lệ này do Ban Tổ chức cuộc thi 

bàn bạc, quyết định. 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI 
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