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KẾ HOẠCH
Tổ chức cuộc thi ảnh
“Nét đẹp công nhân trong lao động sản xuất”
Thực hiện Kế hoạch số 16/KH-LĐLĐ ngày 01/3/2022 về tổ chức các hoạt động
Tháng công nhân năm 2022, nhằm đồng viên khích lệ công nhân lao động tham gia
cuộc thi, đồng thời tạo hứng khởi trong lao động sản xuất. Liên đoàn Lao động tỉnh
xây dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công nhân trong lao động sản
xuất”, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Thông qua cuộc thi góp phần giới thiệu những hình ảnh, khoảnh khắc đẹp của
công nhân, người lao động trong lao động sản xuất; tạo sân chơi bổ ích sau giờ làm
việc, tạo không khí thi đua sôi nổi, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, thu hút
được sự tham gia hưởng ứng tích cực của đông đảo công nhân lao động trong toàn
tỉnh.
- Cuộc thi được thực hiện trên trang fanpage Công đoàn Nghệ An và Trang
Thông tin điện tử Công đoàn tỉnh Nghệ An nhằm giới thiệu Trang thông tin điện tử
và trang fanpage Công đoàn Nghệ An đến với cán bộ công đoàn, đoàn viên, công
chức, viên chức, người lao động và đông đảo bạn đọc.
- Các tác phẩm tham gia dự thi đảm bảo tính thẩm mỹ, có chất lượng, độ nét rõ
ràng, nội dung phù hợp với chủ đề của cuộc thi.
II. NỘI DUNG
1. Chủ đề:
“Nét đẹp công nhân trong lao động sản xuất”
2. Đối tượng tham gia gửi tác phẩm dự thi:
Là công nhân lao động đang làm việc trực tiếp tại các đơn vị doanh nghiệp, đơn
vị sự nghiệp ngoài công lập thuộc Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, Công đoàn
ngành và công đoàn cơ sở Mía đường Nghệ An.
3. Nội dung thi:
- Tác phẩm dự thi là ảnh ghi lại những hoạt động thực tế của công nhân lao
động đang làm việc, lao động và sản xuất tại nơi công tác từ tháng 01/2021 đến nay,
chưa gửi tham gia các cuộc thi khác.
4. Hình thức tổ chức thi:
Cuộc thi được tổ chức trên trang fanpage Công đoàn Nghệ An và trang Thông
tin điện tử Công đoàn tỉnh Nghệ An, được chia làm 2 vòng thi:
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- Vòng thi thứ nhất: Ảnh đẹp hàng tuần (diễn ra trong 02 tuần) trên trang
fanpage Công đoàn Nghệ An.
- Vòng thi thứ hai: Ảnh đẹp trên trang Thông tin điện tử Công đoàn Nghệ An.
5. Thời gian tổ chức:
- Nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 20/4 - 26/4.
- Vòng thi thứ nhất: Từ ngày 02/5 - 16/5.
- Vòng thi thứ hai: Từ ngày 18/5 - 26/5.
6. Số lượng, địa chỉ gửi ảnh dự thi:
6.1 Số lượng:
Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở xét chọn ảnh từ cơ sở để gửi về Liên đoàn
Lao động tỉnh tham gia dự thi (theo danh sách phân bổ chỉ tiêu gửi kèm theo).
6.2. Địa chỉ gửi ảnh:
Ảnh dự thi gửi về địa chỉ email: netdepcongnhanna@gmail.com (không nhận
tác phẩm qua đường bưu điện).
7. Cơ cấu giải thưởng:
7. 1. Giải thưởng vòng thi thứ nhất: Tiền thưởng cho tác phẩm đạt giải hàng
tuần
01 giải Nhất, trị giá: 500.000 đồng
03 giải Nhì, trị giá mỗi giải: 400.000 đồng
05 giải Ba, trị giá mỗi giải: 300.000 đồng
10 giải Khuyến khích, trị giá mỗi giải: 200.000 đồng.
7.2. Giải thưởng vòng thi thứ 2: Tiền thưởng cùng giấy chứng nhận cho các
tác giả có tác phẩm ảnh đạt giải.
01 giải Nhất, trị giá: 1.500.000 đồng
02 giải Nhì, trị giá mỗi giải: 1.000.000 đồng
03 giải Ba: trị giá mỗi giải: 700.000 đồng
10 giải khuyến khích, trị giá mỗi giải: 500.000 đồng
7.3. Giải thưởng tập thể (Dành cho các Liên đoàn Lao động các huyện, thành,
thị, công đoàn ngành): Ban tổ chức căn cứ vào các tiêu chí như: Tỷ lệ ảnh tham gia
dự thi, tỷ lệ ảnh được like, chia sẻ, kết quả thi ở các vòng thi để trao các giải thưởng
tập thể.
01 Giải Nhất, trị giá: 2.000.000 đồng
02 giải Nhì, trị giá mỗi giải: 1.500.000 đồng
03 giải Ba: trị giá mỗi giải: 1.000.000 đồng.
III. KINH PHÍ
Từ nguồn kinh phí hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh.
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Liên đoàn Lao động tỉnh:
- Ban Tuyên giáo - Nữ công chủ trì tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai
cuộc thi trong các cấp công đoàn thực hiện; thực hiện công tác tuyên truyền, giới
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thiệu về cuộc thi. Tham mưu quyết định thành lập Ban tổ chức, Ban Giám khảo, Thể
lệ cuộc thi; tổng hợp, đánh giá kết quả cuộc thi trong các cấp công đoàn.
- Các ban chuyên đề: Phối hợp với Ban Tuyên giáo - Nữ công chỉ đạo, hướng
dẫn, triển khai cuộc thi trong các cấp công đoàn; thực hiện các nhiệm vụ theo chức
năng nhiệm vụ, sự phân công của Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh và Ban tổ
chức cuộc thi.
2. Các Liên đoàn Lao động huyện, thành, thị, công đoàn ngành:
- Triển khai kế hoạch, thể lệ cuộc thi đến tận công đoàn cơ sở và công chức,
viên chức lao động để tham gia, hưởng ứng và cổ vũ cuộc thi.
- Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn công nhân lao động trong các đơn vị
doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập tích cực tham gia cuộc thi.
- Lựa chọn, gửi tác phẩm dự thi đủ số lượng, đúng thời gian quy định và chịu
trách nhiệm về các tác phẩm do đơn vị mình bình chọn gửi thi cấp tỉnh.
- Thay mặt Liên đoàn Lao động tỉnh trao giải thưởng hàng tuần đến tác giả
đạt giải; động viên, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích trong
triển khai và tham gia cuộc thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công nhân trong lao động
sản xuất”. Đây là một trong những nội dung quan trọng để xem xét, đánh giá kết quả
thi đua năm 2022, Liên đoàn Lao động tỉnh đề nghị Liên đoàn Lao động các huyện,
thành, thị, công đoàn ngành nghiêm túc triển khai thực hiện có hiệu quả.
TM. BAN THƯỜNG VỤ
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- Tổng LĐLĐ Việt Nam (b/c);

- Ban TG, DV TU (b/c);
- Thường trực LĐLĐ tỉnh (để chỉ đạo);
- LĐLĐ các huyện, thành, thị, CĐ ngành (để th/hiện);
- Các ban LĐLĐ tỉnh (để th/hiện);
- Lưu VT, TGNC/LĐ.

Nguyễn Thị Thu Nhi
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