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HƢỚNG DẪN 

Triển khai cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và ngƣời lao động” năm 2020  

với chủ đề “Nét đẹp công đoàn cơ sở” trên mạng xã hội Facebook 

Thực hiện Hƣớng dẫn số 171/HD-TG, ngày 20/3/2020 của Ban Tuyên giáo 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tổ chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công 

đoàn cơ sở năm 2020”, Công văn số 228/TLĐ-TG, ngày 16/4/2020 của Ban Tuyên 

giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc điều chỉnh một số nội dung tổ 

chức cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020”. Liên đoàn Lao động 

(LĐLĐ) tỉnh hƣớng dẫn các cấp công đoàn triển khai cuộc thi nhƣ sau: 

1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Thông qua cuộc thi để kịp thời giới thiệu về hoạt động tiêu biểu của công 

đoàn cơ sở thực hiện chủ đề năm 2020 “Nâng cao chất lƣợng hoạt động của công 

đoàn cơ sở”; biểu dƣơng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đang hoạt động thiết 

thực, hiệu quả trong xây dựng và phát triển tổ chức công đoàn; trong sản xuất 

kinh doanh đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng, đất nƣớc. 

2. Các tác phẩm tham gia dự thi đƣợc chụp bằng máy ảnh hoặc điện thoại, 

có chất lƣợng, độ nét cao, có tính nghệ thuật, nội dung phù hợp với chủ đề của 

cuộc thi. Ảnh dự thi phải là ảnh chƣa đoạt giải của bất kỳ cuộc thi ảnh nào tại 

Việt Nam hay quốc tế. 

3. Công đoàn cấp trên cơ sở, công đoàn cơ sở triển khai sâu rộng cuộc thi 

đến đoàn viên, CNVCLĐ của đơn vị, địa phƣơng mình. Phấn đấu mỗi đơn vị có 

ít nhất 01 tác phẩm tham gia dự thi vòng sơ tuyển cấp tỉnh (tối đa 10 tác phẩm/1 

đơn vị). 

II. ĐỐI TƢỢNG, HÌNH THỨC, THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI  

1. Đối tượng dự thi 

Cán bộ, đoàn viên công đoàn và ngƣời lao động đang sinh sống và làm việc 

tại Bắc Kạn. Ngƣời dự thi phải có địa chỉ tài khoản facebook và địa chỉ thƣ điện 

tử rõ ràng để Ban Tổ chức có thể liên hệ khi cần. Ngƣời dự thi tự chịu trách 

nhiệm về bản quyền tác phẩm tham gia dự thi.  

2. Hình thức thi 

Cán bộ, đoàn viên, ngƣời lao động chụp lại những hoạt động thực tế của 

công đoàn cơ sở, của cán bộ Công đoàn cơ sở trong năm 2020 mà họ tâm đắc 

nhất; những hình ảnh đẹp về đoàn viên công đoàn, ngƣời lao động trong các hoạt 

động do công đoàn cơ sở tổ chức. Mỗi ảnh phải đƣợc minh họa bằng các thông 

điệp, câu chuyện thực tế, ngắn gọn, xúc tích về hoạt động công đoàn, có chú 

thích đầy đủ thông tin (chụp ở đâu, nhân vật trong ảnh là ai, đang tham gia hoạt 



động gì…). Chú thích tối đa 100 chữ. Ngoài ra, ngƣời dự thi có thể viết một bài 

viết ngắn từ 200 - 400 chữ về nét đẹp của tác phẩm.  

3. Thời gian tổ chức cuộc thi 

-Từ ngày 28/4 đến hết ngày 14/5/2020: Hƣớng dẫn các công đoàn cơ sở 

triển khai cuộc thi, phát động cuộc thi đến cán bộ, đoàn viên, ngƣời lao động. 

- Từ 15/5 đến hết ngày 31/8/2020: Cán bộ, đoàn viên, ngƣời lao động gửi 

tác phẩm dự thi về LĐLĐ tỉnh Bắc Kạn. 

- Từ 01/9 đến 30/9/2020: LĐLĐ tỉnh tiến hành lựa chọn các tác phẩm xuất 

sắc nhất tham gia dự thi vòng chung kết tại Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

- Từ 01/10 đến 30/11/2020: Vòng chung kết cuộc thi cấp Tổng Liên đoàn. 

III. CÁCH THỨC DỰ THI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

1. Cách thức gửi tác phẩm dự thi 

Ngƣời dự thi gửi tác phẩm dự thi kèm theo nội dung chú thích ảnh và thông 

tin cá nhân của mình (theo mẫu gửi kèm) về LĐLĐ tỉnh qua địa chỉ Email: 

congdoanbk@gmail.com. 

2. Cách thức nhận và xử lý tác phẩm dự thi (đối với LĐLĐ tỉnh) 

- Sau khi nhận đƣợc tác phẩm dự thi, trong thời gian 3 ngày LĐLĐ tỉnh sẽ 

tiến hành sơ tuyển, lựa chọn các tác phẩm phù hợp với chủ đề cuộc thi để đăng 

tải nhóm facebook: LAO ĐỘNG & CÔNG ĐOÀN BẮC KẠN. Tác giả chủ động 

theo dõi để biết, chia sẻ tác phẩm của mình nhằm thu hút tƣơng tác (like, share, 

comment) trong thời gian từ khi đăng tải đến hết ngày 31/8/2020 (kết quả tương 

tác là một trong những căn cứ để LĐLĐ tỉnh lựa chọn tác phẩm dự thi cấp Tổng 

Liên đoàn). 

- Hết thời hạn nhận tác phẩm dự thi, LĐLĐ tỉnh tiến hành lựa chọn các tác 

phẩm xuất sắc nhất tham gia dự thi vòng chung kết cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam. 

3. Cơ cấu giải thưởng 

- LĐLĐ tỉnh không tổ chức trao giải cuộc thi cấp tỉnh mà sẽ tiến hành lựa 

chọn 10 tác phẩm tiêu biểu nhất gửi dự thi vòng chung kết cấp Tổng Liên đoàn.  

- Vòng Chung kết cấp Tổng Liên đoàn: Có 2 hệ thống giải thƣởng độc lập là 

GIẢI TƢƠNG TÁC và GIẢI CHUYÊN MÔN. Tổng giá trị các giải thƣởng là 

121.000.000đ, trong đó: 01 Giải Đặc biệt: 25.000.000đ; 02 Giải Nhất, mỗi giải: 

15.000.000đ; 04 Giải Nhì, mỗi giải: 7.000.000đ; 06 Giải Ba, mỗi giải: 

3.000.000đ; 20 Giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000đ. 

Lưu ý: Kết quả tƣơng tác trên Fanpage chính thức vòng chung kết cấp Tổng 

Liên đoàn (địa chỉ https://www.facebook.com/netdepcongdoannguoilaodong) là 

một trong những căn cứ quan trọng để tính điểm đối với GIẢI TƢƠNG TÁC, cụ 

thể: 01 lần bấm thích (like) tác phẩm dự thi trên fanpage tƣơng ứng với 01 phiếu 

bình chọn; 01 lƣợt chia sẻ (share) tƣơng ƣơng ứng với 02 phiếu bình chọn; 01 

bình luận (comment) tƣơng ứng với 03 phiếu bình chọn. Không đƣợc tạo tài 

khoản facebook ảo để tƣơng tác, những tƣơng tác của tài khoản facebook có dƣới 

20 bạn sẽ không đƣợc tính. 
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Trên đây là hƣớng dẫn triển khai cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và ngƣời 

lao động” năm 2020 với chủ đề “Nét đẹp công đoàn cơ sở” trên mạng xã hội 

Facebook, đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện. Trong quá trình thực 

hiện nếu có vƣớng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về LĐLĐ tỉnh (qua Ban Công tác 

cơ sở, điện thoại 0209.3875.281) để cùng phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Thƣờng trực LĐLĐ tỉnh;       

- Các LĐLĐ huyện, TP, CĐ ngành (t/h); 

- Các CĐCS trƣc̣ thuôc̣ LĐLĐ tỉnh (t/h); 

Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị không có TDOffice (t/h); 

- Lƣu: VT, Ban CTCS. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Minh Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



THÔNG TIN 

Tác phẩm dự thi “Nét đẹp công đoàn và ngƣời lao động” năm 2020 

(Mẫu kèm theo Hướng dẫn số      /HD-LĐLĐ, ngày /4/2020) 

 

1. Thông tin cá nhân 

- Họ và tên tác giả: 

- Ngày tháng năm sinh:  

- Số chứng minh thƣ nhân dân:  

- Địa chỉ email: 

- Địa chỉ Facebook: 

- Số điện thoại: 

- Đơn vị công tác:  

- Sinh hoạt tại Công đoàn cơ sở:  

2. Thông tin về ảnh (chú thích) 

- Ảnh chụp tại: 

- Nhân vật trong ảnh là: 

- Đang làm (hoạt động): 

- Thông điệp muốn truyền tải qua bức ảnh: 

3. Bài viết ngắn từ 200 đến 400 chữ về nét đẹp của tác phẩm (nếu có): 
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