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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và ngƣời lao động” năm 2020  

trên mạng xã hội Facebook 

 

 

Căn cứ Hướng dẫn số 171/HD-TG ngày 20/3/2020 của Ban Tuyên giáo 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 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”;  

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng kế hoạch tổ chức Cuộc 

thi ảnh với những nội dung cụ thể như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Cuộc thi góp phần kịp thời giới thiệu, quảng bá về hoạt động tiêu biểu của 

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

đoàn cơ sở”; biểu dương 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 đất nước. 

- Cuộc thi được phát động tại công đoàn cơ sở, công đoàn cấp trên cơ sở 

đảm bảo chất lượng, hiệu quả trong quá trình tổ chức; vận động đông đảo cán bộ 

công đoàn, đoàn viên và người lao động tham gia. Các tác phẩm tham gia dự thi 

được chụp bằng máy ảnh hay điện thoại thông minh, có chất lượng, độ nét cao, có 

tính nghệ thuật, nội dung phù hợp với chủ đề của cuộc thi. Ảnh dự thi phải là ảnh 

chưa đoạt giải của bất kỳ cuộc thi ảnh nào tại Việt Nam hay quốc tế.  

 II. CHỦ ĐỀ, ĐỐI TƢỢNG, THỜI GIAN  

1. Tên Cuộc thi: “ Nét đẹp công đoàn và người lao động” năm 2020, chủ 

đề “Nét đẹp công đoàn cơ sở”. 

2. Đối tƣợng 

Cán bộ, đoàn viên công đoàn, công nhân lao động trong tỉnh. Người dự thi 

phải có địa chỉ tài khoản Facebook và địa chỉ thư điện tử rõ ràng để Ban tổ chức 

Cuộc thi có thể liên hệ khi cần.  

Người dự thi tự chịu trách nhiệm về bản quyền tác phẩm tham gia dự thi. 
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3. Thời gian gửi tác phẩm dự thi 

- Thời gian gửi tác phẩm dự thi: Từ ngày 01/5/2020 đến ngày 30/8/2020. 

- Thời gian hết hạn tương tác: Ngày 10/9/2020 

Lưu ý: Khuyến thích thí sinh gửi bài dự thi sớm để có thời gian vận động 

được nhiều lượt người bình chọn  cho tác phẩm trên Facebook. 

- Sau khi trao giải, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 10 tác phẩm tham gia vòng 

chung kết do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức từ ngày 01/10/2020 đến 

30/11/2020. 

III. NỘI DUNG , THỂ LỆ 

1. Nội dung 

Các bức ảnh của đoàn viên, người lao động ghi lại những hoạt động thực tế 

của công đoàn cơ sở, của cán bộ công đoàn cơ sở năm 2020 mà họ tâm đắc nhất; 

hình ảnh đẹp về đoàn viên công đoàn, người lao động trong các hoạt động do công 

đoàn cơ sở tổ chức. 

Gợi ý thí sinh có thể chọn một số nội dung như sau: 

+ Những cách làm hay, hiệu quả tại cơ sở cần được duy trì, nhân rộng, các 

hoạt động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại cơ sở; 

+ Cán bộ công đoàn trong công tác bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính 

đáng cho đoàn viên và người lao động; 

+ Tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao nâng cao đời sống tinh thần tại 

cơ sở do Công đoàn tổ chức; 

+ Các hoạt động chăm lo, đoàn viên và người lao động được thụ hưởng 

những lợi ích, chương trình phúc lợi do công đoàn mang lại; 

+ Công nhân lao động tham gia các phong trào thi đua, tích cực làm việc 

phát huy vai trò trong việc phát triển kinh tế của ngành, địa phương… 

2. Thể lệ 

- Tác phẩm hợp lệ bao gồm 01 ảnh chụp và nội dung của ảnh. Người dự thi 

có thể tham gia tối đa 03 tác phẩm, có thể dự thi cá nhân hoặc theo nhóm. 

- Ảnh được chụp bằng máy ảnh hay bằng điện thoại thông minh, có chất 

lượng, độ nét cao, có tính nghệ thuật, phải đảm bảo đúng chủ đề, không gây phản 

cảm, do tác giả hoặc nhóm tác giả tự chụp và chưa từng được đăng tải lên báo chí, 

kênh truyền thông chính thức và các cuộc thi khác. Ảnh lưu dưới dạng .JPG, 

.JPEG, không chụp bằng phần mềm (App), ảnh không qua chỉnh sửa nhưng được 

phép điều chỉnh độ sáng tối, độ nét của ảnh. 

- Mỗi ảnh phải được minh họa bằng các thông điệp, câu chuyện thực tế, 

ngắn gọn, súc tích về hoạt động công đoàn, có chú thích đầy đủ thông tin (chụp ở 
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đâu, nhân vật trong ảnh là ai, đang tham gia hoạt động gì…). Chú thích tối đa 100 

chữ. Ngoài ra, người dự thi có thể viết một bài viết ngắn kể câu chuyện về các hoạt 

động - nét đẹp của nhân vật từ 200 - 400 chữ về tác phẩm. 

3.  Cách thức chấm điểm 

Điểm tối đa mỗi tác phẩm dự thi là 100 điểm, được tính như sau:  

- Điểm tương tác từ Fanpage Công đoàn Bình Thuận (tính theo lượt like, 

share) là 40 điểm 

+ 01 lượt thích (like) tương ứng 01 bình chọn, 01 lượt chia sẻ (share) tương 

ứng 02 bình chọn.  

+ Tác phẩm dự thi có tổng số phiếu bình chọn cao nhất sẽ được quy đổi 

thành 40 điểm; các tác phẩm dự thi có số phiếu bình chọn thấp hơn sẽ được tính 

quy đổi theo tỷ lệ thành số điểm tương ứng.  

Ví dụ: Tác phẩm có tổng số phiếu bình chọn cao nhất là 1.000 phiếu sẽ được 

quy đổi thành số điểm tối đa là 40 điểm. Tác phẩm có tổng số phiếu bình chọn là 

800 phiếu sẽ được quy đổi thành số điểm tương ứng là: 800 x 40 : 1.000 = 32 điểm. 

Các tác phẩm có tổng số phiếu bình chọn khác sẽ được tính quy đổi sang số điểm 

tương tự. 

+ Không được tạo tài khoản Facebook ảo để tương tác, tài khoản Facebook 

của người bình chọn phải thích (like) Fanpage Công đoàn Bình Thuận. 

+ Sau ngày 10/9/2020, Ban tổ chức Cuộc thi sẽ lưu lại hình ảnh kết quả bình 

chọn  

 - Điểm chấm từ Ban giám khảo Cuộc thi là 60 điểm, dựa trên các tiêu chí: 

+ Phù hợp với chủ đề Cuộc thi; 

+ Phản ánh chân thực, thông điệp rõ ràng, có ý nghĩa; 

+ Ý tưởng sáng tạo; 

+ Tạo cảm xúc cho khán giả; 

+ Thông qua bức ảnh, đề xuất những giải pháp và có khả năng áp dụng trong 

hoạt động công đoàn, trong thực hiện sản xuất,… 

 Điểm của Ban giám khảo sẽ là tổng điểm của các giám khảo chia cho số 

thành viên trong Ban. 

4. Cách thức gửi tác phẩm dự thi: 

+ Bước 1: Soạn Email gửi ảnh và nội dung tới địa chỉ: 

cuocthianhcongdoan@gmail.com 

Tác phẩm dự thi được gửi kèm với các thông tin như sau: Tên bài dự thi; 

thông tin tác giả hoặc 1 đại diện cho nhóm tác giả trong trường hợp dự thi theo 
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nhóm (họ và tên, ngày tháng năm sinh, số CMND); đơn vị công tác; địa chỉ liên 

lạc; số điện thoại liên hệ. 

Các thông tin do tác giả, nhóm tác giả cung cấp đều được giữ bí mật. Riêng 

tên tác giả/ nhóm tác giả, tên bài dự thi sẽ được sử dụng công khai trong quá trình 

đăng bài, bình chọn, chấm giải, trao thưởng và truyền thông về cuộc thi. 

+ Bước 2: Người dự thi nhận Email xác nhận đã nhận được tác phẩm dự thi 

từ Ban tổ chức Cuộc thi. 

+ Bước 3: Người dự thi nhận được thông báo thời gian đăng tải, thời hạn 

tương tác (thích trang; thích, chia sẻ ảnh) kèm đường link tác phẩm dự thi và đăng 

tải trên Fanpage Facebook Công đoàn Bình Thuận để khán giả bình chọn. 

+ Bước 4: Người dự thi nhận Email thông báo kết quả cuộc thi và thư mời 

nhận giải thưởng (nếu đạt giải thưởng) từ Ban tổ chức Cuộc thi. 

5. Quy định cuộc thi 

- Thí sinh dự thi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính hợp pháp và bản quyền 

của các thông tin, dữ liệu, tài liệu được sử dụng để thực hiện tác phẩm thi. 

- Các tác phẩm dự thi phải được thực hiện trong năm 2020. 

- Ban tổ chức Cuộc thi có quyền hủy bỏ tư cách tham gia Cuộc thi của thí 

sinh nếu vi phạm về nội dung, tiêu chí của Cuộc thi hoặc trường hợp gian lận như 

sử dụng công cụ tăng like, tăng lượt share trên Facebook. 

- Trong mọi trường hợp, quyết định của Ban tổ chức Cuộc thi là quyết định 

cuối cùng. 

- Ban tổ chức Cuộc thi được toàn quyền sử dụng tác phẩm gửi dự thi của thí 

sinh. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG VÀ KINH PHÍ TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Cơ cấu giải thƣởng  

 + 01 giải Nhất: 3.000.000 đồng + Bằng khen. 

 + 04 giải Nhì: Mỗi giải 1.500.000 đồng + Bằng khen. 

 + 05 giải Ba: Mỗi giải 1.000.000 đồng + Bằng khen. 

 + 15 giải khuyến khích: Mỗi giải 800.000 đồng + Bằng khen. 

 + 01 giải tập thể đối với công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở có số lượng tác 

phẩm dự thi nhiều nhất và đạt chất lượng: 3.000.000 đồng + Bằng khen. 

 (Cơ cấu giải có thể thay đổi tùy vào điểm số và quyết định của Ban Tổ chức 

Cuộc thi) 
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Ban tổ chức Cuộc thi sẽ chọn 10 tác phẩm đạt giải cao để gửi tham dự vòng 

chung kết do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. Tổng giá trị giải thưởng 

vòng chung kết là 121.000.000 đồng với cơ cấu giải thưởng:  

+ 01 giải Đặc biệt: 25.000.000 đồng 

+ 02 giải Nhất, mỗi giải: 15.000.000 đồng 

+ 04 giải Nhì, mỗi giải: 7.000.000 đồng 

+ 06 giải Ba, mỗi giải: 3.000.000 đồng 

+ 20 giải Khuyến khích, mỗi giải: 1.000.000 đồng.  

 Ban tổ chức Cuộc thi sẽ thông báo kết quả cuộc thi của tỉnh trước ngày 

30/9/2020. 

2. Kinh phí tổ chức cuộc thi 

 Từ kinh phí hoạt động thường xuyên của Liên đoàn Lao động tỉnh. 

 V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 - Giao Ban Tuyên giáo - Nữ công tham mưu quyết định thành lập Ban tổ 

chức, Ban giám khảo, thư ký Cuộc thi, dự trù kinh phí liên quan đến tổ chức và các 

điều kiện cần thiết khác để triển khai Cuộc thi theo đúng kế hoạch đề ra. 

 - Liên đoàn Lao động cấp huyện, công đoàn cấp ngành căn cứ Kế hoạch này 

và các văn bản có liên quan để triển khai Cuộc thi tại cấp mình; đồng thời, tuyên 

truyền, vận động cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia Cuộc thi, mỗi đơn 

vị cấp trên trực tiếp cơ sở phải đảm bảo có ít nhất 10 tác phẩm dự thi của cơ sở. 

Trong quá trình triển khai Cuộc thi nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh 

về Liên đoàn Lao động tỉnh (qua Ban Tuyên giáo - Nữ công) để xem xét giải 

quyết./. 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Ban Tuyên giáo Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

- Các ban: Tuyên giáo, Dân vận và Văn phòng TU; 

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Thường trực LĐLĐ tỉnh; 

- Các ban & đơn vị trực thuộc LĐLĐ tỉnh; 

- LĐLĐ cấp huyện, công đoàn cấp ngành; 

  - Lưu: VT, TG-NC.  

           TM. BAN THƢỜNG VỤ 

        CHỦ TỊCH              

 

 

  

 

 

 

            Nguyễn Xuân Phối 
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