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KẾ HOẠCH 
Triển khai Cuộc thi ảnh về đề tài Lao động và Công đoàn năm 2019 

Thực hiện chương trình hoạt động năm 2019 của Công đoàn Dệt May Việt 

Nam. Nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, hun đúc tình 

yêu nghề nghiệp để đoàn viên, công nhân viên chức lao động gắn bó với doanh 

nghiệp, ngành Dệt May và tổ chức Công đoàn. Công đoàn Dệt May Việt Nam 

ban hành Kế hoạch Cuộc thi ảnh về đề tài Lao động và Công đoàn với các nội 

dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA 

- Tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tình yêu nghề nghiệp của đoàn viên, 

người lao động (NLĐ), tăng cường giao lưu, học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm, tạo 

sự gắn kết và thống nhất trong toàn hệ thống.  

- Giới thiệu, quảng bá hình ảnh, hoạt động của ngành Dệt May, tổ chức 

Công đoàn Dệt May Việt Nam và Công đoàn Việt Nam đến công chúng.  

- Lưu giữ, triển lãm những hình ảnh đẹp về ngành, doanh nghiệp, người lao 

động trong hoạt động, phát triển của ngành Dệt May Việt Nam. 

II. THỂ LỆ CUỘC THI 

1. Tên gọi & Chủ đề: 

- Tên gọi: Cuộc thi ảnh về đề tài Lao động và Công đoàn. 

- Chủ đề: Tự hào Dệt May Việt Nam 

2. Đối tượng tham gia 

Là đoàn viên, cán bộ, công nhân viên chức lao động (CBCNVCLĐ) các 

đơn vị cơ sở trực thuộc Công đoàn Dệt May Việt Nam. 

3. Nội dung: 

Ảnh dự thi có nội dung phản ánh những thành tựu to lớn của giai cấp công 

nhân và tổ chức Công đoàn, tinh thần hăng hái thi đua, lao động sản xuất, thể 

hiện tình yêu công việc, niềm vui trong lao động và sáng tạo, sự gắn kết giữa 

người lao động, doanh nghiệp ngành Dệt May và tổ chức Công đoàn. 

4. Cách thức tham gia và quy định về ảnh dự thi hợp lệ 

- Ảnh dự thi được gửi bằng hình thức trực tuyến. Tác giả gửi ảnh đến Ban 

tổ chức theo địa chỉ email: cuocthianh.cddm@gmail.com   

- Nội dung email cung cấp đủ thông tin về tác giả bao gồm: Họ tên, Đơn vị, 

Vị trí công tác, số CMTND và Số điện thoại. 

- Không hạn chế số lượng ảnh tham gia dự thi đối với mỗi tác giả 

- Ảnh dự thi phải có chú thích đi kèm, sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt. 

Khuyến khích chú thích ghi rõ tên nhân vật kèm theo thông tin về sự kiện hoặc 

câu chuyện liên quan (nếu có). 
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- Tất cả các ảnh tham gia vào cuộc thi phải là ảnh gốc, do chính tác giả 

(hoặc nhóm tác giả) thực hiện chụp bằng máy ảnh số hoặc điện thoại di động, có 

file định sạng .JPG hoặc .JPEG, độ phân giải tối thiểu 300dpi, dung lượng tối 

thiểu 2MB. 

- Ảnh dự thi là ảnh chân thật, được phép dùng phần mềm chỉnh sửa sáng 

tối, độ phơi sáng, độ nét, độ tương phản nhưng không được cắt ghép tẩy xóa, 

dựng kỹ xảo.  

- Ảnh dự thi phải là tác phẩm của người đăng ký dự thi, không bị tranh 

chấp tác quyền, thương hiệu, quyền nhân thân, quyền riêng tư và quyền sở hữu trí 

tuệ với bất kỳ ai. Ban tổ chức có quyền yêu cầu kiểm tra thông tin về bản quyền, 

quyền thương hiệu, quyền sở hữu ảnh được đăng.  

- Không chấp nhận ảnh mang nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, 

không phù hợp với thuần phong mỹ tục Việt Nam, ảnh đã được đóng dấu bản 

quyền (watermark) hoặc  ảnh đã đoạt giải ở bất kỳ cuộc thi nào, hoặc sao chép 

trên các phương tiện truyền thông hay của người khác dưới bất kỳ hình thức nào. 

5. Tiêu chí đánh giá các tác phẩm tham gia cuộc thi 

5.1. Về nội dung: 

- Ảnh dự thi phải phù hợp chủ đề, nội dung về ngành Dệt May, người lao 

động Dệt May và tổ chức Công đoàn 

- Thể hiện tình yêu công việc, niềm vui trong lao động và sự gắn kết với tổ 

chức Công đoàn, người lao động và doanh nghiệp. 

- Nội dung hình ảnh và chú thích phải chính xác, khách quan, mang tính 

nhân văn sâu sắc, có thông điệp rõ ràng, có sức lan tỏa và truyền cảm hứng tới 

người xem. 

5.2. Về hình thức: 

- Đáp ứng các tiêu chuẩn về bố cục, ánh sáng, màu sắc, nghệ thuật, khoảnh 

khắc, độ nét... 

6. Quy định về quyền lợi, trách nhiệm của Ban tổ chức và Tác giả tham 

gia dự thi 

6.1. Ban tổ chức 

- Ban tổ chức có toàn quyền sử dụng hình ảnh dự thi, tên tuổi thí sinh cũng 

như các Tác phẩm dự thi cho các mục đích phi vụ lợi, triển lãm và các hoạt động 

khác mà không phải chịu thêm bất kỳ chi phí nào liên quan đến quyền tác giả cho 

người dự thi. 

- Ban tổ chức có trách nhiệm bảo mật thông tin cá nhân của tác giả tham 

gia cuộc thi,không chia sẻ cho bên thứ ba và chỉ sử dụng cho mục đích trao đổi 

thông tin giữa Ban tổ chức và tác giả. 

- Ban tổ chức không có trách nhiệm với sự cố thất lạc hoặc bị giảm dung 

lượng cũng như gửi ảnh dự thi chậm trễ so với thời gian quy định do vấn đề 

đường truyền mạng Internet. 

- Ban tổ chức không xem xét giải quyết các khiếu nại tranh chấp về quyền 

tác giả, tác phẩm. 

- Trường hợp bất khả kháng, Ban tổ chức có quyền quyết định thay đổi 

hoặc hủy bỏ chương trình và thông báo với người dự thi trong thời gian sớm nhất. 

6.2. Tác giả tham gia dự thi 
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- Bằng việc tham gia cuộc thi này, người dự thi đã đồng ý với thể lệ và quy 

định của Ban tổ chức về cuộc thi 

- Các tác giả tham gia dự thi cam kết và tự chịu trách nhiệm pháp lý về tính 

chân thực của ảnh dự thi cũng các vấn đề liên quan đến bản quyền tác giả, tác 

phẩm.  

7. Cơ cấu giải thưởng 

- 01 Giải đặc biệt:              5.000.000 đồng.  

- 01 Giải nhất:                   3.000.000 đồng.  

- 02 Giải nhì:                     2.000.000 đồng.  

- 03 Giải ba:                      1.000.000 đồng.  

- 10 Giải khuyến khích:        500.000 đồng. 

- Hỗ trợ 300.000 đồng cho người có tác phẩm được trưng bầy triển lãm mà 

không đạt giải.   

III. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 

Thời gian Nội dung 

Tháng 3/2019 
- Phát động Cuộc thi 

- Thành lập Ban tổ chức Cuộc thi 

- Công bố Thể lệ và Văn bản hướng dẫn tham gia cuộc thi  

Từ ngày 15/4/2019   

đến ngày 5/9/2019 - Nhận tác phẩm dự thi 

Tháng 9/2019 - Hội đồng giám khảo tiến hành chấm thi các tác phẩm 

Tháng 10/2019 

- Liên lạc với tác giả trúng giải và hoàn thiện các thủ tục 

cần thiết 

- Tổ chức triển lãm, trưng bầy và trao giải tại Ngày hội lao 

động Sáng tạo lần thứ II Công đoàn Dệt May Việt Nam   

 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công đoàn Dệt May Việt Nam 

- Thành lập Ban tổ chức Cuộc thi. 

- Giao Ban Tuyên giáo Công đoàn Dệt May Việt Nam xây dựng và triển 

khai Kế hoạch tuyên truyền, Hướng dẫn các CĐCS, NLĐ tham gia Cuộc thi. 

- Giao Ban Chính sách Pháp luật chuẩn bị hồ sơ và đề nghị khen thưởng 

cho các tập thể và cá nhân đạt giải.  

2. Ban tổ chức Cuộc thi 

- Xây dựng và công bố Quy chế, Thể lệ Cuộc thi 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo tuyên truyền và hướng dẫn các CĐCS, 

NLĐ tham gia cuộc thi. 

- Là đầu mối tiếp nhận và tổng hợp các bài dự thi. 

- Ban hành quyết định Thành lập Hội đồng giám khảo, trong đó có mời 1-2 

nghệ sỹ nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp. 

- Hỗ trợ Hội đồng giám khảo chấm giải 

- Phối hợp với Ban Chính sách – Pháp luật trong đề nghị khen thưởng cho 

các tập thể cá nhân đạt giải 
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- Liên hệ với các tập thể, cá nhân đạt giải, kiểm tra tính pháp lý, bản quyền 

của các tác phẩm đạt giải 

- Tổ chức sự kiện triển lãm và trao giải. 

3. Hội đồng giám khảo  

- Xây dựng bảng tiêu chí chấm điểm các tác phẩm dự thi 

- Tiến hành chấm giải một cách minh bạch, công khai và khách quan 

- Tổng hợp kết quả báo cáo Ban tổ chức 

4. Công đoàn cơ sở 

- Lập kế hoạch, triển khai các nội dung, tổ chức tuyên truyền, vận động, 

hướng dẫn cán bộ, đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi (Khuyến khích 

các đơn vị tổ chức thi cấp cơ sở). 

- Lựa chọn các tác phẩm dự thi xuất sắc của đơn vị mình tham gia thi cấp 

ngành. 

- Mỗi đơn vị có tối thiểu 5 tác phẩm dự thi cấp ngành. 

V. KINH PHÍ 

Kinh phí được trích từ quỹ hoạt động của Công đoàn Dệt May Việt Nam  

 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Cuộc thi ảnh về đề tài Lao động và Công đoàn 

năm 2019 của Công đoàn Dệt May Việt Nam. Yêu cầu các Công đoàn cơ sở 

nghiêm túc triển khai thực hiện để cuộc thi đạt kết quả tốt, đảm bảo chất lượng và 

tiến độ. 
Thông tin chi tiết liên hệ: đồng chí Nguyễn Vĩnh Hồng, Ban Tuyên giáo Công 

đoàn Dệt May Việt Nam, Tel: 0989 256 013, Email: hongnv.cddm@gmail.com  

 

Nơi nhận: 

- CĐCS (triển khai, thực hiện) 

- Tổng LĐLĐVN (để b/c) 

- Thường trực CĐ DMVN  

- Các ban của CĐ DMVN 

- Lưu: VP. TG 

 

 

mailto:hongnv.cddm@gmail.com


5 

 

TM.BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH 

 
đã ký 

 

 

Lê Nho Thướng 


