
TONG LIEN BOAN LAO BONG CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
VIET NAM Dc 1p - Ttr do - Hanh phñc 

S:  2  3/KH-TLD Ha N5i, ngày  A  2-.-tháng 8 nám 2022 

KE HOACH 
X A A A A A To chiuc Cuçc thi cong nhan, vien chtrc, lao dQng tim hieu ye gia trl  cua tin 

ngtrô'ng, ton giáo trong dbi sng xã hi 

Thirc hin Quyt djnh s 219/QD-TTg ngày 21/02/2019 cüa Thu tirâng 
Chinh phü v Phê duyt D an h trçi thông tin, tuyên truyn v dan tc, ton giáo; 
cn cü K hoach  s 209/KH-TLD ngày 27/5/2022 cüa Tng Lien doàn Lao dng 
Vit Nam v trin khai thirc hin các nhim vii thuc D an "Hi trçl thông tin, 
tuyên truyn v dan tc, ton giáo" trong cong than, viên chirc, lao dng nàm 2022, 
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam xây dirng k hoach t chirc Cuc thi viêt tim 
hiu v giá trj cüa tin ngung, ton giáo trong d?i sng xä hi nhu sau: 

I. MIJC BCH, yEu CAU 

1. Miic dIch 

- Trin khai thirc hin hiu qua Quyt djnh s 219/QD-1ITg ngày 
21/02/2019 cüa Thu tL.rng ChInh phü v Phé duyt D an h trq thông tin, tuyên 
truyn v dan tOc,  ton giáo. 

- Tuyên truyn sâu rng, nâng cao nhn thüc cUa can b, doàn viên, cong 
nhân, viên chüc, lao dng (CNVCLD) va các cp cong doàn v nhng giá trj 
tIch crc, Co nghTa giáo diic cüa tin ngung, ton giáo dôi vi dôi song xã hi. 

- Thông qua Cuc thi, phát buy vai trO cüa t chirc Cong doàn và 
CNVCLD trong cong tác thông tin, tuyên truyn v dan tc, ton giáo, gop phtn 
tao sir dng thun trong xã hi, tang cithng, cüng c nim tin cüa nhân dan dôi 
viii Bang, Nhà nuâc. Dng thai, du tranh, phán bác các thông tin, quan diem 
sai trái, thu djch igi diing vn d dan tc, ton giáo d chng phá Bang, Nba niiâc 
và ch d, chia r, phá hoai  khi  dai  doàn k& toàn dan tc. 

2. Yêu cu 

Các cp cOng doàn, dc bit là các tinh có dng bào dan tc thiu s& dng 
bào theo dao,  các tinh, thành ph có nhiu khu cong nghip, khu ch xuAt, ncii 
tap trung dOng cOng nhân lao dng tich circ tuyên truyn, 4n dng, khuyn 
khIch, hiing dn can b, doàn viên CNVCLD tham gia cuc thi dam bão thit 
thrc, hiu qua. 
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II. NOI DUNG, THE L 

1. Chü d: Phát huy nhftng giá trj cüa tin nguông, ton giáo trong dii sng 
xã hi 

2. Ni dung các tác phm dir thi 

Tác phAm tp trung vào hai ni dung sau: 

- NhUng giá trj tich crc, có nghia giáo diic cüa tin ngung, ton giáo diii 
v9i diii sang xã hi thông qua giáo 1, giáo 1ut, 1 nghi, kin trüc ci sâ ton giáo, 
cci si tin ngi.rông truyn thng (chi tr9ng khai thác các chü d mang tInh tong 
hçip tr quan dim cüa các ton giáo và tü nhung câu chuyn, sir kin, nhân 4t, 
tác phm ngh thut trong ljch s1r ton giáo). Vai trô cüa giai cp cong nhân, tO 
chirc cong doàn trong vic phát huy giá trj cüa tin ngu&ng, ton giáo. 

- Các biu hin lch lc, 1çi dtng tin nguàng, ton giáo gay ãnh hithng xu 
den tr.t tr an toàn xã hi và di sang nhân dan, nhu hot dng dan tc, ton giáo 
trái pháp 1u.t (tuyén truyn tà dao,  kIch dng giáo dan chng di ché d, kIch 
dng tu tuâng ly khai tr trj trong dng bào dan tôc...), hü tic 1c hu, me tin dj 
doan, di nguçc li igi Ich quc gia, dan tc, gay ãnh huing xu di vth xä hi. 

Vai trô cüa giai cp cOng nhân, t chrc cOng doàn, trong vic cüng cô khOi 
di doàn kt dan tc, bào dam an ninh chinh trj, trt t,r an toàn xã hi v1ng dng 
bào dan tc thiu s, min nüi và vüng dng bào cO do. 

3. Di ttrçrng tham dty Cuc thi 

Can b, doàn viên cong doàn, CNVCLD dang cOng tác, sinh hot trong 
các ca quan, dan vj, doanh nghip trong Ca nithc. 

4. Th 1oii và hInh thuc trinh bay 

- Các tác ph.m di,r thi duçic vit bang ting Vit, mi the phm ti thiéu 
500 tü (khuyn khIch hInh ãnh minh hça kern theo). 

- Các tác phm di thi có th vi& tay hoc dánh may, trInh bay rO rang trên 
mt mt giy kh A4. 

- Tác phm dr thi ghi rO: Tác phAm tham d1r "Cuc thi cOng nhân, viên 
chüc, lao dng tim hiu v giá trj cüa tin nguOng, ton giáo trong dôi sng xã 
hi". Thông tin v tác giá kern theo gm: ho ten tác giã, bit danh (nu co), näm 
sinh, ngh nghip, dan vj cOng tác, dja chi, s din thoi. 

- Tác phm dr thi phãi là nhng bài vit rnói, chua discic sir diing, chua 
duçc cOng bô trén bat kI phuong tin thông tin di chüng ho.e n phm nào, 
chua dua len các websites, blogs, cac trang mng xã hi nhu Facebook, 
Twitter... cüa các t chüc, cá nhân. Tác giã dr thi cam k& chju trách nhim pháp 
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1 di vi tác phm cüa mInh, dam bão v tInh chân thrc, chinh xác v ni dung 
bài dir thi. 

5. Tiêu chi xét trao giãi 

Các tác phm duçc chQn d xét trao giãi thuâng phãi dam báo: 

- Co ni dung theo quy djnh tai  mic 2.11. cüa K hoach nay. 

- Duçc trInh bay rö rang, din dat mach lac, khüc triêt, van phong trong 
sang, hp dn 

6. Co cu và giá trj giãi thu'&ng 

6.1. Giãi tp the 

Co 11 giái thu&ng sê duçic trao cho các lien doàn lao doàn tinh, thành 
ph, cong doàn ngành trung iicing t chüc t& cuc thi và có nhiu tác phâm dir 
thi dat  chit hrqng tat, bao gm: Giy ching nhn cüa Tang Lien doàn Lao dng 
Vit Nam và giá trj giãi thuâng nhu sau: 

- 01 giãi Nht: 7.000.000 dng 

- 02 giãi NhI: 5.000.000 dng/giâi 

- 03 giái Ba: 3.000.000 dng/giài 

- 05 giãi Khuyn khIch: 2.000.000 dông/giãi 

6.2. Giãi cá nhân 

Nhn Giy chrng nhn giâi thixâng Cuc thi cüa Tng Lien doàn Lao 
dng Vit Nam va giá trj giái thuâng nhu sau: 

- 01 giài Nhât: 5.000.000 dông; 

- 03 giài NhI: 3.000.000 dng/giãi; 

- 05 giãi Ba: 2.000.000 dOnglgiãi; 

- 30 giái Khuyn khIch: 1.000.000 dng/giãi. 

Tng giá trj giãi thu&ng b&ng tin mt là 90.000.000 dng. 

Kt qua Cuc thi sê dugc thông báo dn tác giã và clang tãi trên Cng 
thông tin din tü Cong doàn Vit Nam 

Giâi thithng dix kin ducrc trao vào cui näm 2022. 

7. S ltrçrng, thôi hn và dja chi nhn tác phm thi 

- Mi tác giâ có th g1ri nhiu tác phm nhung phãi thng nhât hç ten 
hoc but danh. 
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- Thyi hn nhn tác phm dir thi: tir ngày 01/10/2022 den 1 7h00 
ngày 30/10/2022 (theo du bu'u din). 

- Tác giâ gi1i tác phm dir thi qua Lien doàn Lao dng tinh, thành ph 
Cong doàn ngânh Trung uong và Cong doàn Tng Cong ty trirc thuc Tong 
Lien doàn. 

8. Mt s quy d1nh 

- Ban T chtrc không trã 'ai các tác phm tham dr cuc thi và duçic quyên 
sr ding các tác ph.m dr thi d phc vi,i cong tác thông tin tuyên truyn v dan 
tOc, ton giáo. 

- Ban T chüc Cuc thi không chju trách nhim v nhftng tranh chap bàn 
quyn tác giâ có lien quan. Tác phm dt giâi nu vi phm quyn tác giá và 
quyn lien quan theo quy djnh cUa pháp 1ut, Ban T chüc Cuc thi së thu hôi 
giãi thu&ng và tin thithng. 

- Ban T chirc khOng chju trách nhim nu trii?mg hçip bài dir thi bj that lac 

trong qua trInh g1ri dn Ban T chüc, v vic ngi.thi dir thi cung cap sai thông tin 
cá nhân, dn dn vic không lien lac duçic. 

III. TO CHC THIC HIN 

1. Ban Tuyên giáo Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam 

- Là dm v tham mini giüp Thu?ing trirc Doàn Chñ tjch Tong Lien doàn 
th chüc thirc hin Cuc thi, dam báo v ni dung, tin d và hiu qua. 

- Huàng dn các c.p cong doàn trin khai Cuc thi thit thirc hiu qua, 
tham mIu thành 1p Ban T chirc, Ban Giám khão Cuc thi, to chirc truyên 
thông tnthc, trong và sau Cuc thi. 

- Tng hçp kt qua Cuc thi và d xut hInh thiirc t chirc trao giài cho các 
tp th& Ca nhãn dt giãi. 

2: Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph; Côngdoàn ngành trung 
iro'ng va tirrng dwrng, Cong doan Tong Cong ty trtrc thu9c Tong Lien doan 

- Chi dto, huâng dn các cp cong doàn tr1rc thuc vn dng doàn 
viên, CNVCLD tIch circ tham gia Cuc thi; dam bào sue lan tOa và thu hiTit 
dOng dão doàn viên, CNVCLD trong tirng ngành, dja phi.rnng, co quan, don 
vi, doanh nghip tham gia. 

- Nhn tác phm dir thi cüa doàn viên, CNVCLD thuc ngành, dja 
phuong, don vi quàn 1, khuyn khIch các don vj t chüc trin khai Cuc thi 0' 
cp mInh. Xét chçn tác phm tiêu biu nht g1ri tham dr Cuc thi cp Tong Lien 
doàn, mi don vj g11i tiir 05 dn 10 tác ph.m ye Ban Tuyên giáo Tong Lien doàn 
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(can Cu s luçing bài dir thi cUa dan vj, nu duâi 300 tác phm chçn 5 tác phãm, 
trên 300 tác phrn ch9n 10 tác phm). 

- Báo cáo, dánh giá, tng hçp kt qua g1ri v Tong Lien doàn dê lam co sâ 
xét ch9n giãi tp th Cuc thi (dan vj Co trách nhim hiu giU s li.rçmg tác phâm 
dir thi). Báo cáo và tác phm dr thi giri v& Tng Lien doàn (qua Ban Tuyên giao) 
chm nht ngày 30/10/2022. 

3. Các co' quan báo chI cong doàn 

Tuyên truyn v ni dung, din bin và k& qua cüa Cuc thi, lan tOa 
nhU'ng tác phm xut sc trên các n phm truyn thông cüa dan vj mInh. 

Thông tin chi tit duçic däng tãi lien website: http://www.congdoan.vnl  vâ 
fanpage Cong doàn Via Nam — Facebook.comlcongdoanvietnam2O 17. 

D cuc thi dt kt qua t&, nghia, thit thirc gop phn tIch circ trong 
vic tuyên truyn nhUng giá trj cüa tin nguô'ng, ton giáo dn can b, doàn viên, 
CNVCLD, Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam d nghj các 
cp cong doàn trin khai thirc hin tht K hoach nay. 

Trong qua trInh trin khai, nu có vuàng mc, d ngh lien h vi Ban To chüc 
Cuôc thi dé dirçc h trçl, giái dáp: D/c Dinh Thi Thanh Thug - SDT: 0912975899.. 

TM. DOAN CHU TICH 
PHO CHU TICH Noinhmn: 

- Die ChU tjch TLD (dêbáo cáo); 
- B Thông tin và Truyên thông; 
- Các Lien doàn Lao dng tinh, thành phô; 
- Các Cong doàn ngánh TW và ti.wng duan 

Cong doàn Tong COng ty trirc thuc TL 
- Các dan vj truc thuc TLD; 
- Các cci quan báo chI CD; 
-Luu: VT,TG. 

-1- 
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