
   LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH GIA LAI  
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN IA GRAI 

 

             Số: 05/HD-LĐLĐ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ia Grai, ngày 13 tháng 5 năm 2020 
 

HƢỚNG DẪN 
Tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động”  

và cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành Y tế”năm 2020 

 

Ngày 31/3/2020, Ban Thƣờng vụ Liên đoàn Lao động huyện đã ban hành Công văn 

số 16/LĐLĐ về việc triển khai tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020” 

đến các Công đoàn cơ sở. 

Tuy nhiên, ngày 16/4/2020, Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có 

Công văn số 228/TLĐ-TG về việc điều chỉnh một số nội dung tổ chức cuộc thi ảnh “Nét 

đẹp công đoàn cơ sở năm 2020” và Công đoàn Y tế Việt Nam có Công văn số 91/CĐYT 

ngày 03/4/2020 về việc tổ chức Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động ngành 

Y tế” trên mạng xã hội Facebook lần thứ 2 năm 2020 và thực hiện Hƣớng dẫn số 09/HD-

LĐLĐ ngày 08/5/2020 của Ban Thƣờng vụ LĐLĐ tỉnh Gia Lai về tham gia cuộc thi ảnh 

“Nét đẹp công đoàn và người lao động” và cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao 

động ngành Y tế”năm 2020; Vì vậy, Ban Thƣờng vụ LĐLĐ huyện hƣớng dẫn CĐCS tham 

gia Cuộc thi ảnh do Tổng LĐLĐ Việt Nam và Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức, nhƣ sau: 

I. TÊN CUỘC THI 

1. Cấp Tổng Liên đoàn: Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động” năm 

2020, chủ đề “Nét đẹp công đoàn cơ sở”. 

2. Công đoàn Y tế Việt Nam: Cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động 

ngành Y tế” trên mạng xã hội facebook lần thứ 2 năm 2020. 

I. NỘI DUNG  

- Các bức ảnh của đoàn viên, ngƣời 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, ngƣời lao động trong các hoạt động do Công đoàn cơ sở tổ chức, 

chú trọng những hoạt động tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

- Mỗi ảnh phải đƣợc 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 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 kể câu chuyện về các hoạt động - 

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

III. THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC THI 

1. Cấp Tổng Liên đoàn 

- Từ tháng 10 đến tháng 11/2020: Tổ chức vòng chung kết cuộc thi (cấp Tổng Liên 

đoàn), cụ thể: 

        + Thời gian nhận tác phẩm tham gia Vòng chung kết: Từ ngày 01 đến ngày 

30/10/2020. 

        + Thời hạn tƣơng tác với các tác phẩm dự thi Vòng chung kết trên Fanpage của 

Ban Tổ chức cấp Tổng Liên đoàn: Đến hết ngày 30/11/2020. 
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- Lễ tổng kết và trao giải thƣởng Vòng chung kết: Dự kiến cuối tháng 12/2020, sẽ có 

thông báo chính thức. 

2. Công đoàn Y tế Việt Nam 

- Từ ngày 15/4/2020 đến hết ngày 31/5/2020: Công đoàn Y tế Việt Nam nhận ảnh dự 

thi cấp ngành. 

- Tháng 6/2020: Chấm thi cấp ngành và gửi 10 tác phẩm xuất sắc nhất tham dự cuộc 

thi cấp Tổng Liên đoàn. 

- Tháng 7/2020: Tổng kết trao giải. 

IV. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

1. Giải thƣởng Vòng chung kết cấp Tổng Liên đoàn 

Tổng giá trị giải thƣởng vòng chung kết là: 121.000.000 đồng, trong đó: 

- 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 

2. Giải thƣởng Công đoàn Y tế Việt Nam 

Tổng giá trị giải thƣởng  : 64.000.000 đồng, trong đó: 

- 01 giải Đặc biệt   : 10.000.000 đồng. 

- 01 giải nhì    :   5.000.000 đồng. 

- 03 giải nhì, mỗi giải   :   3.000.000 đồng. 

- 05 giải Ba, mỗi giải   :   2.000.000 đồng. 

- 30 giải Khuyến khích, mỗi giải :   1.000.000 đồng. 

V.  CÁCH THỨC XẾP HẠNG GIẢI THƢỞNG VÒNG CHUNG KẾT 

Có 02 hệ thống giải thƣởng độc lập là GIẢI TƢƠNG TÁC và GIẢI CHUYÊN MÔN. 

Các tác phẩm dự thi có tổng điểm từ cao xuống thấp sẽ đạt các giải tƣơng ứng từ Nhất, Nhì, 

Ba đến Khuyến khích, cho đến khi hết cơ cấu giải thƣởng. Đối với Giải Đặc biệt, Ban tổ 

chức sẽ có cơ chế tính điểm riêng. 

GIẢI ĐẶC BIỆT 

 

Các giải 

còn lại 

GIẢI TƢƠNG TÁC GIẢI CHUYÊN MÔN 

(Gồm một số nhà nhiếp ảnh có uy tín 

và lãnh đạo một số Ban của Tổng 

Liên đoàn, lãnh đạo Tạp chí Lao 

động và Công đoàn) 

Tƣơng tác trên 

Fanpage 

(50% điểm) 

100 Giám khảo bình 

chọn 

(50% điểm) 

Nhất v Giám khảo bình chọn 

cho 100 tác phẩm 

tƣơng tác cao nhất 

trên Fanpage. 

v 

Nhì v v 

Ba v v 

Khuyến khích v v 

VI. CÁCH THỨC TÍNH ĐIỂM VÒNG CHUNG KẾT 

1. Cơ chế tính điểm thông qua tƣơng tác trên Fanpage chính thức của cuộc thi 

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

https://www.facebook.com/netdepcongdoannguoilaodong
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+ Điểm tối đa là 50 điểm. 

+ 01 lần bấm 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. 

+ Tác phẩm dự thi có tổng số phiếu bình chọn cao nhất sẽ đƣợc quy đổi thành 100 

điểm. Các tác phẩm dự thi có tổng số phiếu bình chọn thấp hơn sẽ đƣợc tính quy đổi theo tỷ 

lệ thành số điểm tƣơng 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 50 điểm. Tác phẩm có tổng số phiếu bình chọn cao thứ 2 là 980 

phiếu sẽ được quy đổi thành số điểm tương ứng là: 980 x 50 : 1.000 = 49 điểm. Các tác 

phẩm có tổng số phiếu bình chọn khác sẽ được tính quy đổi sang số điểm tương tự. 

+ Lƣu ý: Không đƣợc tạo tài khoản Facebook ảo để tƣơng tác. Những tƣơng tác của 

các tài khoản Facebook có dƣới 20 bạn sẽ không đƣợc tính. 

2. Cơ chế tính điểm thông qua Giám khảo bình chọn là cán bộ công đoàn cơ sở: 

+ Điểm tối đa là 50 điểm. 

+ Điểm của Giám khảo bình chọn sẽ là tổng điểm của các giám khảo chia trung bình 

cho 100 thành viên. 

* Điểm để làm cơ sở xếp hạng giải thƣởng của từng tác phẩm dự thi là tổng số điểm từ 

02 cơ chế tính điểm trên đây. 

3. Cơ chế tính điểm thông qua Giám khảo chuyên môn là: 

+ Điểm tối đa là 100 điểm. 

+ Giám khảo chuyên môn sẽ dựa trên chủ đề và chất lƣợng của các tác phẩm dự thi để 

chấm giải.  

+ Điểm của Giám khảo chuyên môn sẽ là tổng điểm của các giám khảo chia cho số 

thành viên trong Ban. 

VII. ĐỐI TƢỢNG THAM GIA DỰ THI 

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

Gia Lai. 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. 

VIII. CÁCH THỨC THAM GIA DỰ THI 

1. Cấp Tổng Liên đoàn 

Công đoàn cơ sở; cán bộ, đoàn viên công đoàn, ngƣời lao động đang công tác tại các 

cơ quan, đơn vị, ngành, cơ sở không tổ chức cuộc thi có thể trực tiếp gửi đăng ký tham gia 

dự thi vòng loại theo đƣờng link http://cuocsongantoan.vn/dang-ky-truc-tuyen-thi-anh-

facebook, nhƣ sau: 

- Công đoàn cơ sở đƣợc gửi tối đa 05 tác phẩm ảnh đơn.   

- Đối với cá nhân đƣợc gửi tối đa 03 tác phẩm ảnh đơn.   

- Bản đăng ký phải có đầy đủ thông tin theo link đăng ký. 

- Thời gian tiếp nhận các tác phẩm đối với Công đoàn cơ sở; cán bộ, đoàn viên công 

đoàn, ngƣời lao động đang công tác tại các cơ quan, đơn vị, ngành không tổ chức cuộc thi 

bắt đầu từ 01/6/2020 đến hết 31/8/2020.  

Thể lệ và cách thức tham gia dự thi vòng loại cập nhật tại: 

- Fanpage  https://www.facebook.com/netdepcongdoannguoilaodong/;  

http://cuocsongantoan.vn/dang-ky-truc-tuyen-thi-anh-facebook
http://cuocsongantoan.vn/dang-ky-truc-tuyen-thi-anh-facebook
https://www.facebook.com/netdepcongdoannguoilaodong/
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- Website: https://cuocsongantoan.vn/. 

2. Công đoàn Y tế Việt Nam 

- Công đoàn cơ sở hƣớng dẫn ngƣời dự thi thực hiện gửi ảnh dự thi về Công đoàn Y tế 

Việt Nam từ ngày 15/4/2020 - 31/5/2020 theo Thể lệ cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và 

người lao động ngành Y tế” với các nội dung sau: 

+ Gửi ảnh dự thi và thông tin cá nhân của tác giả gồm: Họ và tên; ngày, tháng, năm 

sinh; số CMND (hoặc căn cước công dân hoặc số thẻ đoàn viên); đơn vị công tác về địa chỉ 

email: banbientap.cdytvn@gmail.com 

+ Ngƣời dự thi nhận email xác nhận đã nhận đƣợc ảnh dự thi từ Ban Tổ chức cuộc thi. 

+ Ngƣời dự thi nhận đƣợc mail thông báo thời gian đăng tải, thời hạn tƣơng tác (thích, 

chia sẻ, bình luận) kèm đƣờng link sản phẩm dự thi đã đăng tải trên fanpage của Công đoàn 

Y tế Việt Nam; fanpage Bảo vệ Blouse trắng và trang https://cuocsongantoan.vn của Tạp 

chí lao động & Công đoàn, Báo Lao động điện tử để các đơn vị thông báo cho đoàn viên 

chia sẻ trên trang điện tử của đơn vị, gia đình, bạn bè và cộng đồng. 

+ Ngƣời dự thi nhận email thông báo kết quả cuộc thi và nhận thƣ mời nhận giải 

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

IX. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Liên đoàn Lao động huyện 

Hƣớng dẫn, chỉ đạo Công đoàn cơ sở trực thuộc tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp công 

đoàn cơ sở và người lao động” và cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn và người lao động 

ngành Y tế” năm 2020 trong đoàn viên, ngƣời lao động. 

Theo dõi, tổng hợp báo cáo việc triển khai thực hiện về LĐLĐ tỉnh theo quy định. 

2. Công đoàn cơ sở 

Căn cứ nội dung Hƣớng dẫn này triển khai đến đoàn viên, ngƣời lao động tham gia 

cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở và người lao động” và cuộc thi ảnh “Nét đẹp công 

đoàn và người lao động ngành Y tế” năm 2020 đạt hiệu quả. 

Trên đây là Hƣớng dẫn tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở và người lao 

động” năm 2020, đề nghị Công đoàn cơ sở báo cáo kết quả số liệu tham gia hƣởng ứng 

cuộc thi gửi về LĐLĐ huyện trƣớc ngày 10/11/2020 để tổng hợp báo cáo về LĐLĐ tỉnh.  

 (Hướng dẫn này thay thế Công văn số 16/LĐLĐ, ngày 31/3/2020 của LĐLĐ huyện 

về việc triển khai tham gia cuộc thi ảnh “Nét đẹp công đoàn cơ sở năm 2020”)./.  

 

Nơi nhận 

- Các CĐCS; 

- Lƣu: LĐLĐ. 

 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

 PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

 

 

Trịnh Hƣng Trọng Quyến 
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