
TONG LIN DOAN LAO BONG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VFET NAM Bc 1p — Tir do — Hnh phik 

So: 65 /KH -TLD Ha Nç3i, ngày 22 tháng 9 nám 2020 

KE HOACH 
A A A 

To chuc cu9c thi sang to Video clip bai tip the dyc glu'a gio' 
trong cong nhân, viên chü'c, lao dng 

Thirc hin Quyt djnh 1092/QD-TTg ngày 02/9/20 18 phê duyt Chucing 
trInh "Süc khóe Vit Nam"; Quyt djnh 1780/QD-TT'g ngày 12/10/2011 phé 
duyt dê an "Xây dirng di sang van hoá cong nhân a các khu cong nghip dn 
näm 2015, djnh huang den näm 2020" cüa Thu trang Chinh phü; Quy chê phôi 
hgp s 800/QC-TLD-BYT ngày 31/5/2019 gitta B Y te và Tong Lien doân Lao 
dng Vit Nam v phi h9p trin khai thxc hin cong tác báo v, chàm soc và 
nâng cao src khoé cOng nhân, viên chi'rc, lao dng; 

Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam ban hành K hoach th chrc cuc thi 
sang tao  Video clip bài tp the d1ic giUa gRi trong cong nhân, viên chi.rc, lao 
dng (sau day gi tt là cuc thi) nhu sau: 

I. MUC  BICH, YEU CAU 

1. Myc dIch: Thông qua cuc thi lan tOa nhüng iqi Ich tIch crc, hInh 
thành thói quen 1uyn tp th dic, th thao giü gin sirc khôe, giâm bat nhUng 
càng thing mt mói, gop phân phông tránh bnh ngh nghip, nâng cao nAng 
suât, chit 1ucng cong vic cüa ngithi lao dng. 

2. Yêu cu: Các cp cong doàn, dc bit là các tinh, thành ph có nhiêu 
khu cOng nghip, khu ch xuât, nat tp trung dông cong nhân lao dng tich crc 
tuyên truyn, 4n dng, khuyn khIch, hurng dn cOng nhân lao dng tp luyn, 
tham gia cuc thi dat  kt qua tt, tao  thành phong trào thuang xuyên 1uyn t.p 
the dic, th thao trong doàn viên, ngi.thi lao dng. 

II. NOI DUNG, QUY CHE 

1. Thông dip cüa cuc thi: 

"Khóe dê gop plzin tang nàng suit, cJ,t 1urng lao d3ng" 

2. Dôi ttrçrng tham gia dy thi: Doàn viên cOng doàn, ngu'&i lao dng 
dang sinh sng và lam vic tai  Vit Nam. Khuyn khIch cOng nhân lao dng tai 
các khu cOng nghip, khu ch xut tp luyn tham gia cuc thi. 

3. HInh thü'c tác phâm tham dy' cuc thi: 

- HInh thuc tác phm dir thi: là nhüng Video clip tp th dc cüa nhóm It 
nhât tü 03 nguôi tr& len. 

- Th loi: Video clip bài tp th dyc duge quay b.ng may quay, may ánh 
hay din thoai thOng rninh, có ch.t h.rçing, d net cao, cO tInh ngh thut, ni 
dung phu hçp vat tiêu chI cüa cutc thi. 
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- Thai lucing 01 Video clip: Ti da 05 phit / Video clip di,r thi. 

- Dja dim thirc hin Video clip bài tp th diic là noi lam vic, nba an, 
van phông, san bãi, nci &, khu nhà tr9... cüa cong nhân, viên chüc, lao dng. 

- Ncii dng tãi bInh ch9n bài thi dja chi trang Facebook: 

Cong doàn V&t  Nan, — Facebook.com/congdoanvielnarn2Ol  7 

4. Tiêu chI chãm diem bài dir thi: 

- V k thut: các dng tác tp rO rang, dirt khoát, don giãn, d thrc hin. 

- V m thut: di tp du, dçp, trang phic, thi lug, dja dim tip, nhac 
nn thIch hçip. 

- Vê nghia, tác ding: vn dng ducic thiu h co, xuang, khOp có tác 
dyng dä mt môi, giàm cäng thing, câi thin khá näng vn dng, gop phn nâng 
cao s1rc ban, sirc d kháng cüa co  th. 

5. Mt s quy d1nh chung: 

- Video clip dr thi chua dot giâi cüa bt kS'  cuc thi nào tai  Vit Nam hay 
quc t. Dan vj dir thi tir chu trách nhim v bàn quyên tác giâ, tác phm tham gia 
dir thi. Ban t chi:rc cuc thi ducic toàn quyn sir dung bài tham gia dir thi cho miic 
dIch truyn thông ci'ia cuc thi. 

- Trang phiic, dng tác, thông dip, hInh ãnh, Ri bài nhac cüa bài thi 
không duqc phàn cam, vi phm thu.n phong m tic, dao  drc van hóa Vit Nam. 

- Khuyn khIch tác ph.m thu ht dugc dông cong nhân, lao dng tharn gia. 
Các video clip nhây t.p th mang tInh sang tao  tr bâi tp the dic, the thao. 

6. Thô'i gian t chfrc cuc thi: 

- Tháng 9/2020: Phát dng triên khai cuc thi. 

- Tir ngày 15/10 - 15/11/2020: Nhn bâi d thi (hgn cuó'i nh4n  bài tham 
giac4rthi: 17h00 ngày 15/11/2020) 

- Tir ngày 16/11 — 26/11/2020: Chm diem trrc tuyên 

- Tir ngày 27/11 — 30/11/ 2020: Ban giám khào châm dim 

- Tháng 12/2020: Cong b kt qua và trao giài thuô'ng cuc thi 

7. Da chi gfri tác phâm dy thi: 

- Tác phm gui v dja chi: https://forms.gle/6GtAGrf9jJCq7Qnn9  

(Di.thng Link dja chi gi1i bài drçic gn trên trang Fanpage: 

Cong doàn Vit Nam — Facebook.com/congdoanvietnam2017).  

- Tác già gi.:ri bài dr thi khai báo d.y dü thông tin theo miu kern theo 
trong duèng link. 

Trong qua trInh triên khai, nu có vuóng mc, d nghj lien h vi Ban T 
chrc cuc thi d duc,c h trq, giâi dáp: D/c Lan Hucing - SDT: 0943.223.199 

hoc D/c Ng9c Tii — SDT: 0912.820.510 hoc 0397122187. 

2 



8. Co cu giãi thu&ng: 

- Tong giá trj giài thu&ng b.ng tin mt là 50.000.000d trong do: 

+ 01 giãi Nhât: 4.000.000d 

+ 02 giài NhI: 6.000.000d (mgi giãi 3.000.000d) 

+ 10 giãi Ba: 20.000.000d (mi giãi 2.000.000d) 

+ 20 giâi Khuyn khich: 20.000.000d ( mi giài 1 .000.000d) 

- Ngoài ra Cong doàn Y t Vit Nam sê có nhüng giâi thuO'ng khác nhu: 
phiu khám thng quát sirc khôe, các san ph.m y tê chäm soc slrc khóe ye chäm 
SOC SItC khôe ngui lao dng. 

9. Cách thü'c xp hng và tInh dim giãi thu'öng: 

- Các tác phm dir thi cO tang dim tir cao xung thp sê dt các giái 

tucmg 1rng tü Nhât, NhI, Ba, Khuyn khIch. 

- Tir kt qua cüa các tác phm dir thi Ban t chirc së quy& djnh trao các 
giâi dc thu khác. 

- Cci ch tinh dim: dira trên 50% s luqt like, share cia video clip và 

50% do Ban giám khào bInh ch9n. 

9.1 Cc' chl tz'nh dini thông qua twcrng tác: 50 dilm 

- 01 ln b.m like tác phm dir thi tuo'ng üng vâi 01 phiu bInh ch9n; 

- 01 luç't chia sé (share) tucmg uong frng vài 02 phiu bInh ch9n; 

- Mi tài khoàn Facebook chi duac share mt thn duac tInh là hcip 1. 

9.2 Cc' chl tinh dkm thông qua Giám k/ido chuyên môn: 50 diem 

- Giám khão chuyên mOn sê dira trên các tiêu chI và cht lung cüa các 
tác ph.m dr thi dé chm giài. 

- Dim cüa Giám kháo chuyên mon së là tng dim cüa các giám khâo 
chia cho so thành viên Ban giám khào. 

- Kt qua cia Ban giám khão là ca s& d Ban T chirc cuc thi can nhc, 
xem xét và quy& djnh các giài thuâng. 

III. TO CHU'C THI!C HItN 

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

- Là &m vj du mi tham muu giüp Thu&ng trrc Doàn Chü tjch t chirc 
thrc hin cuôc thi. 

- Chi do chung, thành l.p  Ban t chüc, Ban giám khâo Cuc thi, xây 

dirng kê hoach truyên thOng, tong kt Cuc thi. 

- Là don vj chju trách nhim trçrc tip thu nhn tác phm, giãi dáp thc 
mac, tong hgp thông tin, kim dnh ni dung, dua tác phâm dir thi len trang 
thông tin din tir d bInh ch9n. 
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TM. DOAN CHU T!CH 
THTJ'ONG TRC 

2. Các Lien doàn Lao dng tinh, thành phô; Cong doãn ngành trung 
u'o'ng và turng throng 

- Thy vào diu kin cii th cüa tiling doii v d trin khai, tt chüc cuc thi 
tói các cp cong doàn. Lira ch9n tác phm tiêu biu nht g1ri tham dr cuc thi. 

- Tuyên truyn, 4n dng, humg dn doàn viên, cOng nhân lao dng tham 
gia tp 1uyn, quay video clip tp luyn the dic tham dir cuc thi, tham gia 
tung tác tác phm dir thi, to kEI th sôi ni trong hoat dng the dic tai  ca s&. 

Thông tin chi tit ducic dáng tâi trên website: http://www.congdoan.vn/ và 
Cong doàn Vit Nam — Facebook.comIcongdoanvietnam2Ol7. 

Niri nhân: 
- Các LDLD tinh, thãnh phô, các 
CDNTW và tuong diwng (de thrc hin); 
- Thung tric DCI TLD (dê b/c); 
- Lini VT TG TLD Va TC LD&CD. 
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