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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  

VIỆT NAM      

 

       32  /KH-TLĐ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày    01   tháng 8 năm 2017 

 

KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi báo chí viết về công nhân và công đoàn  

Năm 2017-2018 
 

Thực hiện Nghị quyết 20 (khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công 

nhân Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”; Nghị quyết 

Trung ương 5 (khóa X) về “Công tác tư tưởng, lý luận và báo chí trước yêu cầu 

đổi mới”; Chỉ thị s  01/CT-TLĐ của Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam khóa XI về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí, xuất bản 

của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới”; thiết thực chào mừng Đại hội Công 

đoàn các cấp, tiến tới Đại hội XII Công đoàn Việt Nam, Tổng Liên đoàn Lao động 

Việt Nam tổ chức cuộc thi báo chí viết về đề tài công nhân, công đoàn Việt Nam 

năm 2017-2018. 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá những đổi mới trong tổ chức, 

hoạt động của các cấp công đoàn, những đóng góp của tổ chức Công đoàn Việt 

Nam vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước; Tuyên truyền về vai trò của tổ 

chức công đoàn trong chăm lo lợi ích, phúc lợi t t hơn cho đoàn viên, góp phần tập 

hợp, phát triển đoàn viên công đoàn. Biểu dương những doanh nghiệp điển hình 

chăm lo cho đoàn viên, người lao động (NLĐ); những tấm gương tận tụy của cán 

bộ công đoàn trong bảo vệ quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ; những cách làm 

hay, những kinh nghiệm t t.  

2. Thông qua cuộc thi góp phần nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cấp ủy 

Đảng, chính quyền, các cấp công đoàn trong việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích 

hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và NLĐ. 

3. Khởi động giải Báo chí 28/7 thường niên. Nâng cao vai trò, hiệu quả của 

báo chí nói chung và báo chí công đoàn nói riêng trong tuyên truyền về giai cấp 

công nhân và xây dựng tổ chức Công đoàn Việt Nam. 

4. Ghi nhận, động viên, khen thưởng những nhà báo, cơ quan báo chí có các 

tác phẩm báo chí chất lượng t t trong tuyên truyền về giai cấp công nhân và tổ 

chức Công đoàn Việt Nam; phản biện, xây dựng các chính sách, pháp luật liên 

quan đến công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). 

5. Việc tổ chức cuộc thi đảm bảo tính khách quan, chính xác, công tâm và 

hiệu quả. Tác phẩm dự thi phải là những bài viết đã được đăng trên các báo, tạp 

chí, báo điện tử được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động theo pháp luật.  
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II. PHẠM VI, THỜI GIAN, ĐỐI TƢỢNG 

1. Phạm vi tổ chức: Cuộc thi được tổ chức trong toàn qu c. 

2. Thời gian: Xuất bản các tác phẩm từ ngày 01/8/2017 đến 01/5/2018 

- Lễ phát động: Trong dịp kỷ niệm 28/7/2017 

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Từ 15/8/2017 – 10/5/2018 

- Vòng chấm sơ khảo: Từ 16/5-30/5/2018 

- Vòng chấm chung khảo: Từ 01/6-10/6/2018 

- Tổng kết và trao giải: Đầu tháng 7/2018 

3. Đối tƣợng tham dự: Là công dân Việt Nam, là phóng viên, biên tập viên, 

cộng tác viên báo chí thuộc các loại hình báo chí (báo in, truyền hình, phát thanh, 

báo mạng điện tử) trong cả nước. 

III. CHỦ ĐỀ VÀ THỂ LOẠI, NỘI DUNG CUỘC THI 

1. Chủ đề cuộc thi: “Đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, vì quyền 

lợi đảm bảo, phúc lợi tốt hơn của đoàn viên và người lao động”. 

2. Thể loại: Bao gồm các thể loại thuộc báo in, truyền hình, phát thanh, báo 

điện tử. 

3. Nội dung: Tác phẩm tham dự giải là các tác phẩm báo chí thể hiện chính 

xác, kịp thời, hiệu quả nội dung: 

- Phổ biến, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 

xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn. 

- Phản ánh những đóng góp của CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn Việt Nam 

vào sự phát triển kinh tế, xã hội của đất nước. 

- Những đổi mới trong tổ chức, hoạt động của các cấp công đoàn; Vai trò 

của tổ chức công đoàn trong chăm lo lợi ích, phúc lợi t t hơn cho đoàn viên; nâng 

cao đời s ng của CNLĐ; các thiết chế của công đoàn phục vụ CNLĐ. 

- Biểu dương những doanh nghiệp điển hình chăm lo cho đoàn viên, NLĐ; 

những tấm gương tận tụy của cán bộ công đoàn, những cách làm hay, những kinh 

nghiệm t t trong bảo vệ, chăm lo quyền, lợi ích của đoàn viên, NLĐ.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

Giao Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn chuẩn bị: 

- Xây dựng kế hoạch, thể lệ cuộc thi và tổ chức triển khai cuộc thi trong cả nước. 

- Thành lập, xây dựng và ban hành quy chế hoạt động và nhiệm vụ của Ban 

Chỉ đạo, Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ thư ký (mời đại diện Ban Tuyên giáo 

trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tham gia). 

- Tập hợp, tiếp nhận tác phẩm dự thi; tổ chức chấm và trao giải thưởng. 
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- Tổ chức tuyên truyền về Cuộc thi trên các báo chí, phương tiện thông tin. 

- Xây dựng dự trù kinh phí trình Thường trực Đoàn Chủ tịch phê duyệt để 

thực hiện. 

2. Các cơ quan báo chí công đoàn. 

- Tuyên truyền về Cuộc thi.   

- Tổ chức để phóng viên, cộng tác viên tham gia dự thi. 

3. Các LĐLĐ tỉnh, TP, Công đoàn ngành trung ƣơng, Công đoàn Tổng 

Công ty trực thuộc Tổng LĐLĐVN. 

- Tuyên truyền về Cuộc thi. 

- Ph i hợp với hội nhà báo tỉnh, các cơ quan báo chí vận động, triển khai 

rộng rãi, hiệu quả cuộc thi ở địa phương, ngành, đơn vị quản lý.  

- Tạo điều kiện để các tác giả tìm hiểu, viết bài. 

V. CƠ CẤU GIẢI THƢỞNG 

1. Giải truyền hình, phát thanh: 01 giải A trị giá 15 triệu đồng; 01 giải B trị 

giá 10 triệu đồng; 02 giải C mỗi giải 7 triệu đồng; 03 giải khuyến khích mỗi giải 2 

triệu đồng. 

2. Giải báo in, báo điện tử: 01 giải A trị giá 15 triệu đồng; 01 giải B trị giá 10 

triệu đồng; 02 giải C mỗi giải 7 triệu đồng; 05 giải khuyến khích mỗi giải 2 triệu 

đồng. 

3. Giải chuyên đề tác phẩm hay viết về “Công đoàn vì lợi ích đoàn viên và 

xây dựng thiết chế công đoàn”  01 giải trị giá 15 triệu đồng. 

Tổng s  giải thưởng          17 Giải 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo chí viết về công nhân và công 

đoàn năm 2017-2018.  Mọi thông tin liên hệ đồng chí Vũ Mạnh Tiêm, Phó Trưởng 

Ban Tuyên giáo Tổng Liên đoàn, điện thoại s  0916569566; 04.39421519. 

 

Nơi nhận: 

- - Thường trực ĐCT; 

- Ban Tuyên giáo TƯ (Báo cáo); 

- Bộ Thông tin và Truyền thông;  

- Hội Nhà báo VN; ph i hợp 

- Cục Báo chí; 

- Các LĐLĐ tỉnh, TP, CĐ ngành trung ương; 

- Các Ban, đơn vị trực thuộc TLĐ; 

- Các cơ quan báo chí; 

- Lưu  VT, BTG. 

TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Thuật 
 

 


