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KẾ HOẠCH
Tổ chức Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc,
tôn giáo” năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 123/KH-TLĐ, ngày 03/8/2021 của Tổng Liên đoàn Lao
động Việt Nam về tổ chức Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác
dân tộc, tôn giáo” năm 2021; Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động tỉnh Lào Cai xây
dựng kế hoạch tổ chức cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân
tộc, tôn giáo” năm 2021 với những nội dung như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
- Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và công chức, viên chức, lao động
(CCVCLĐ) trong công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, góp phần phát
huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo trong sự nghiệp xây
dựng và bảo vệ Tổ quốc.
- Tăng cường thông tin, tuyên truyền về các quan điểm, đường lối của Đảng,
chính sách, pháp luật của Nhà nước về dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo trong CCVCLĐ;
trang bị kiến thức cơ bản về dân tộc, tôn giáo cho CCVCLĐ, không để các thế lực thù
địch lợi dụng lôi kéo, gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
- Nâng cao nhận thức của CCVCLĐ và các cấp công đoàn về vai trò của công tác
dân tộc, tôn giáo đối với sự phát triển chung của địa phương, ngành và đất nước; khơi
dậy những giá trị nền tảng của đạo đức tôn giáo nhằm động viên CCVCLĐ thi đua lao
động, sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
2. Yêu cầu
- Thu hút đông đảo đoàn viên công đoàn, CCVCLĐ toàn tỉnh hưởng ứng, tham
gia Cuộc thi, qua đó giáo dục tinh thần đoàn kết tôn giáo, củng cố khối đại đoàn kết
toàn dân trong đoàn viên, CCVCLĐ, nhất là tại các địa bàn có đông đồng bào dân
tộc thiểu số, đồng bào theo đạo.
- Lựa chọn được những bài viết xuất sắc, những mô hình, điểm sáng trong
công tác thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo ở cơ sở để nhân rộng, lan toả các giá
trị tích cực, góp phần đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về công tác dân tộc, tôn giáo
của Đảng, Nhà nước.
II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG
1. Tên cuộc thi: “Công chức, viên chức, lao động viết về công tác dân tộc, tôn
giáo” năm 2021.
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2. Nội dung: Tác phẩm thể hiện hiểu biết, suy nghĩ, tình cảm, những ý kiến
đóng góp của tác giả về các nội dung:
- Chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công
tác tôn giáo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đóng góp của các dân tộc
thiểu số, các tổ chức, cá nhân vào việc xây dựng, tăng cường khối đại đoàn kết các
dân tộc Việt Nam.
- Những giá trị tích cực, có ý nghĩa của tín ngưỡng, tôn giáo thúc đẩy cán bộ,
đoàn viên, CCVCLĐ hăng say lao động, sản xuất.
- Những gương cán bộ công đoàn, CCVCLĐ thực hiện tốt chính sách, làm tốt
công tác tôn giáo, là người dân tộc thiểu số vượt khó sáng tạo trong lao động sản
xuất, học tập, công tác.
- Kết quả, mô hình, điểm sáng trong công tác thực hiện chính sách tôn giáo,
dân tộc ở cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.
- Phát hiện, phản ánh những biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo
hoặc vấn đề dân tộc gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội.
- Vai trò, nhiệm vụ của các cấp công đoàn trong việc tuyên truyền, phổ biến
những nội dung về chính sách tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc tới CCVCLĐ toàn tỉnh,
Trách nhiệm của cán bộ, CCVCLĐ trong việc thực hiện tốt chính sách, pháp luật về
dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo.
3. Đối tượng tham dự Cuộc thi
- Về tác giả: Cán bộ, đoàn viên công đoàn, CCVCLĐ ở các cơ quan, đơn vị,
doanh nghiệp trong tỉnh. Tác giả tham dự không vi phạm Luật sở hữu trí tuệ và các
quy định khác của pháp luật.
- Về tác phẩm: là các tác phẩm thuộc các thể loại: bài phản ánh, phóng sự, ký
sự, xã luận. Mỗi tác phẩm dự thi có độ dài từ 800 đến 2.000 từ, được viết bằng tiếng
Việt, có hình ảnh minh họa.
+ Tác phẩm dự thi phải là những sáng tác mới, chưa được sử dụng, chưa được
công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, chưa đưa
lên các websites, blogs, các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter... của các tổ
chức, cá nhân.
+ Tác phẩm dự thi không được in vào tập sách riêng của tác giả và các tuyển
tập chung cho đến khi kết thúc cuộc thi.
+ Tác phẩm được đánh máy hoặc viết tay rõ ràng trên khổ giấy A4, sử dụng
ngôn ngữ Tiếng Việt trong sáng, phù hợp với thuần phong, mỹ tục, không vi phạm
pháp luật Việt Nam.
4. Thời gian, địa chỉ nhận bài dự thi
- Thời gian nhận bài dự thi: từ ngày 18/8/2021 đến hết ngày 15/10/2021 (theo
dấu bưu điện)
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- Tác phẩm dự thi ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao
động viết về công tác dân tộc, tôn giáo”. Thông tin kèm theo gồm: Họ tên tác giả, bút
danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, đơn vị, địa chỉ liên hệ, email, số điện thoại.
Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất họ tên hoặc bút danh.
Tác phẩm đồng gửi theo 2 địa chỉ sau: Tác phẩm (bản mềm) gửi qua địa chỉ email:
cuocthidantoctongiao2021@gmail.com. Tác phẩm (bản cứng) gửi đường bưu điện
tới Ban Tuyên giáo - Nữ công, Liên đoàn Lao động tỉnh, Đường Phùng Chí Kiên,
Phường Nam Cường, TP Lào Cai, tỉnh Lào Cai; ĐT:(0214) 3824810.
5. Kinh phí thực hiện: Do Liên đoàn Lao động tỉnh chi từ nguồn kinh phí
hoạt động của Liên đoàn Lao động tỉnh năm 2021.
III. PHƯƠNG THỨC CHẤM VÀ GIẢI THƯỞNG
1. Phương thức chấm:
- Liên đoàn Lao động tỉnh sẽ thành lập Ban Tổ chức và Ban Giám khảo cuộc thi.
- Căn cứ vào số lượng thực tế tác phẩm tham gia dự thi, Ban Giám khảo tiến hành
chấm độc lập, tính điểm trung bình, lựa chọn những tác phẩm xuất sắc để trao giải.
- Dự kiến thời gian chấm: từ ngày 16/10/2021 - 30/10/2021.
- Tổng kết và trao giải cuộc thi: Dự kiến trung tuần tháng 11/2021 (Thời gian
cụ thể sẽ có thông báo riêng).
2. Giải thưởng: Các tập thể, cá nhân đạt giải sẽ được nhận Giấy chứng nhận
của Liên đoàn Lao động tỉnh.
2.1. Giải cá nhân
- Cơ cấu giải thưởng cá nhân (có 16 giải):
+ 01 giải nhất: 2.000.000 đồng
+ 02 giải nhì: Mỗi giải 1.500.000 đồng
+ 03 giải ba: Mỗi giải 1.000.000 đồng
+ 10 giải khuyến khích: Mỗi giải 500.000 đồng.
2.2. Giải tập thể
- Các đơn vị tham gia sẽ được Ban tổ chức trao giải tập thể (chỉ tính giải tập
thể đối với những tập thể có ít nhất 03 tác phẩm dự thi gửi về Ban tổ chức); với cơ
chế tính điểm giải thưởng tập thể như sau: Lấy các giải cá nhân cộng lại để tính giải
tập thể. Đơn vị có cá nhân đạt giải nhất được cộng 10 điểm; giải nhì được cộng 05
điểm; giải ba được cộng 02 điểm; giải khuyến khích được cộng 01 điểm.
- Cơ cấu giải thưởng tập thể ( 06 giải):
+ 01 giải nhất: 3.000.000 đồng
+ 02 giải nhì: Mỗi giải 2.000.000 đồng
+ 03 giải ba: Mỗi giải 1.500.000 đồng

3

IV. MỘT SỐ QUY ĐỊNH CHUNG
- Tác giả cam kết chịu trách nhiệm pháp lý đối với tác phẩm của mình, đảm
bảo không có tranh chấp bản quyền. Nếu các tác phẩm được trao giải vi phạm về
bản quyền, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo sẽ xem xét thu hồi giải thưởng và thông
báo rộng rãi trên các phương tiện thông tin đại chúng.
- Tác phẩm vi phạm nội quy của Ban Tổ chức, thuần phong mỹ tục Việt Nam
hoặc thông tin không phù hợp sẽ bị loại bỏ mà không cần thông báo trước.
- Ban Tổ chức không chịu trách nhiệm nếu trường hợp bài dự thi bị thất lạc
trong quá trình gửi đến Ban Tổ chức, về việc người dự thi cung cấp sai thông tin cá
nhân, dẫn đến việc không liên lạc được.
- Ban Tổ chức không trả lại các tác phẩm tham dự cuộc thi trong bất kỳ trường
hợp nào và được toàn quyền sử dụng các tác phẩm dự thi để phục vụ các hoạt động
tuyên truyền mà không phải trả bất kỳ chi phí nào.
- Ban Tổ chức chỉ giải quyết mọi trường hợp khiếu nại về kết quả cuộc thi
trong vòng 7 ngày từ ngày công bố kết quả. Quyết định của Ban Tổ chức là quyết
định cuối cùng.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Liên đoàn Lao động tỉnh:
- Ban Tuyên giáo - Nữ công: Tham mưu xây dựng Kế hoạch; thành lập Ban Tổ
chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký cuộc thi; Mời chuyên gia tham gia Ban Giám khảo
cuộc thi; Phối hợp với Văn phòng lập dự toán và quyết toán kinh phí. Tuyên truyền,
giới thiệu về cuộc thi trên cổng thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh, mạng xã hội của công
đoàn và tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; phối hợp với các ban
LĐLĐ tỉnh triển khai thực hiện cuộc thi. Tham mưu thiết lập địa chỉ email cho cuộc
thi. Lựa chọn những tác phẩm tiêu biểu nhất gửi về dự thi cấp Tổng Liên đoàn trước
ngày 15/11/2021 ( theo dấu bưu điện).
- Văn phòng: Tham mưu chuẩn bị kinh phí để tổ chức cuộc thi; phối hợp với Ban
Tuyên giáo - Nữ công xây dựng dự toán kinh phí và quyết toán theo quy định.
- Các ban Liên đoàn Lao động tỉnh tham gia cuộc thi và lựa chọn tối thiểu 03 tác
phẩm gửi về tham dự vòng thi cấp tỉnh.
2. Công đoàn cấp trên cơ sở:
- Căn cứ kế hoạch tổ chức cuộc thi này, các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở
chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thi ở cấp mình hoặc lựa chọn tác phẩm gửi dự
thi cấp tỉnh. Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, người lao động ở các
công đoàn cơ sở trực thuộc tích cực tham gia, góp phần vào thành công của cuộc thi.
- Mỗi Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, thành phố, công đoàn ngành và tương
đương lựa chọn tối thiểu 03 tác phẩm gửi về tham dự vòng thi cấp tỉnh.
- Bản đăng ký tham gia cuộc thi của các đơn vị phải có đầy đủ các thông tin sau:
+ Tên đơn vị đăng ký (VD: Liên đoàn Lao động huyện hoặc công đoàn ngành )
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+ Số lượng, danh sách tác phẩm gửi dự thi.
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Công chức, viên chức, lao động viết
về công tác dân tộc, tôn giáo” năm 2021, đề nghị các ban Liên đoàn Lao động tỉnh
và các cấp công đoàn trong tỉnh triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban Dân vận Tỉnh ủy;
- Thường trực LĐLĐ tỉnh;
- Các Ban LĐLĐ tỉnh;
- Các cấp công đoàn trong tỉnh;
- Cổng TTĐT LĐLĐ tỉnh;
- Lưu: VT; Ban TG-NC;

TM. BAN THƯỜNG VỤ
CHỦ TỊCH

Ký bởi: Liên đoàn Lao động tỉnh
Email: contact-ldld@laocai.gov.vn
Ngày ký: 13-08-2021 14:30:07 +07:00

Nguyễn Hữu Long

5

