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THỂ LỆ 

Cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Nghệ An và bài viết về 

hoạt động công đoàn Nghệ An” 
 

Căn cứ Kế hoạch số 31/KH-LĐLĐ, ngày 9/4/2019 về Tổ chức cuộc thi “Tìm 

hiểu về Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Nghệ An và bài viết về hoạt động công 

đoàn Nghệ An”. Ban Tổ chức Cuộc thi ban hành thể lê ̣như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Cuộc thi là đợt sinh hoạt chính trị bổ ích trong đời sống tinh thần của 

CNVCLĐ toàn tỉnh, là hình thức tuyên truyền, giáo dục giúp CNVCLĐ hiểu sâu sắc 

hơn về tổ chức Công đoàn Việt Nam và Công đoàn Nghệ An. 

2. Thông qua cuộc thi giúp cho CNVCLĐ, cán bộ đoàn viên công đoàn và các 

tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân và tổ 

chức Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Nghệ An; về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm 

vụ của tổ chức Công đoàn qua từng thời kỳ lịch sử.  

3. Thông qua các bài viết để có thêm kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay, 

sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức các hoạt động công đoàn. 

4. Cuộc thi được tổ chức sâu rộng, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, gắn 

với các hoạt động tuyên truyền thực hiện Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt 

Nam, Nghị quyết Đại hội Công đoàn Nghệ An Khóa XVIII; truyên truyền kỷ niệm 90 

năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2019) . 

II. ĐỐI TƢỢNG DỰ THI 

Cán bộ, đoàn viên, người lao động và mọi công dân đang sinh sống, làm việc ở 

Việt Nam, trừ các thành viên Ban Tổ chức, Bộ phận ra đề, Ban Giám khảo cuộc thi.  

III. NỘI DUNG THI: Thi trắc nghiệm và thi viết bài trên Báo Lao động Nghệ 

An. Cụ thể: 

 1. Thi trắc nghiệm:  

 1.1. Hình thức thi: Mỗi tuần, Ban Tổ chức đưa ra các câu hỏi, với các phương 

án trả lời trắc nghiệm, đăng tải trên trên Báo Lao động Nghệ An. Người dự thi cắt 

Phiếu dự thi, điền đầy đủ thông tin cá nh ân vào phần quy định, trả lời đáp án (bằng 



cách đánh dấu X vào đáp án lựa chọn) và điền số liệu vào ô "Dự đoán" số người trả 

lời đúng.  

 Không chấp nhâṇ phiếu dư ̣thi được sao chup̣ laị . Không hạn chế số lần tham 

gia của người dự thi.  

 2.1. Thời gian thi: Thứ Năm hàng tuần, bắt đầu từ  ngày 9/5/2019 (Số báo 

1120) đến ngày 18/7/2019 (số báo 1130). Tổng số thời gian thi là 11 tuần. 

 2.2.  Thời gian, địa chỉ  nhận bài thi:  

 - Thời gian nhận bài thi: Bắt đầu từ 10h00 ngày thứ Năm hằng tuần , kết thúc 

nhận bài thi vào 16h30 ngày thứ Ba của tuần kế tiếp.  

 - Địa chỉ nhận bài thi: Ghi rõ "Bài dự thi tìm hiểu Công đoàn", gửi về Liên 

đoàn Lao động tỉnh Nghệ An, số 71A, đường Hồ Tùng Mậu, thành phố Vinh, tỉnh 

Nghệ An. Điện thoại: 0238.3830084 hoặc 0238.3830734. 

 2.3. Tiêu chí xét giải: Ban Giám khảo căn cứ vào các tiêu chí theo thứ tự sau: 

 - Trả lời câu hỏi đầy đủ và đúng đáp án. 

 - Dư ̣đoán đúng hoăc̣ gần nhất số người trả lời đúng đáp án. 

 - Thời gian gửi bài thi sớm nhất (Căn cứ vào thời gian nhận bài thi) 

 2.4. Hình thức và thời gian trao giải thưởng:  

 - Giải thưởng cá nhân: Kết quả thi trắc nghiệm của tuần trước sẽ được công bố 

trên số báo của tuần tiếp theo. Sau khi có thông báo kết quả hàng tuần, Ban Tổ chức 

cuộc thi chuyển giải thưởng về cho Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, Công 

đoàn ngành, CĐCS trực thuộc để trao thưởng đến các cá nhân đạt giải thuộc đơn vị 

phụ trách và các cá nhân có địa chỉ trên địa bàn huyện, thành, thị một cách kịp thời. 

Trường hợp người dự thi là người ngoại tỉnh, Ban Tổ chức cuộc thi có trách nhiệm 

chuyển tiền thưởng đến người đạt giải qua đường bưu điện hoặc chuyển khoản. 

 - Giải thưởng tập thể: Dành cho Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị, 

Công đoàn ngành có tổng số bài dự thi nhiều nhất (11 tuần). Trường hợp trùng về số 

lượng tham gia, Ban Tổ chức sẽ xem xét kết quả đạt giải hàng tuần của các đơn vị. 

Giải thưởng sẽ được trao tại Lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lâp̣ Công đoàn Việt Nam 

(Tháng 7/2019).   

 2. Thi bài viết:  

 2.1. Nội dung thi: Người tham gia dự thi viết bài có nội dung về những kinh 

nghiệm, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức các hoạt động công 

đoàn tại Nghệ An thông qua những kỷ niệm sâu sắc; gương điển hình về tập thể, cá 

nhân; kinh nghiệm trong thực hiện các chức năng , nhiêṃ vu ̣của tổ chức công đoàn ; 

nghiên cứu lí luận và thực tiễn .... Đặc biệt là những nội dung mang tính đề xuất giải 

pháp mới, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức hoạt động công đoàn tại Nghệ An. 

2.2. Quy định bài dự thi: 



- Bài tham gia dự thi của tác giả phải là các tác phẩm chưa được công bố ở bất 

kỳ báo, tạp chí, sách… và phải chuyển tải được nội dung của cuộc thi. 

- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, với dung lượng tối đa 1.500 từ. 

Khuyến khích đánh máy và in trên giấy A4, phông chữ Times New Roman, cỡ chữ 

14. 

 - Bài dự thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức. 

- Bài dự thi ghi rõ tên bài viết; họ và tên tác giả, nghề nghiệp, đơn vị công tác, 

địa chỉ và số điện thoại liên hệ. 

- Không hạn chế số bài viết tham gia dư ̣thi. 

2.3. Thời gian, Địa chỉ gửi bài dự thi:  

- Thời gian nhận bài thi viết bắt đầu tính từ ngày Thể lê ̣ cuộc thi được ban 

hành. Hạn cuối cùng nộp bài dự thi tính đến hết ngày 14/7/2019.  

- Địa chỉ nhâṇ bài dư ̣thi : Ghi rõ: Bài thi viết về hoạt động Công đoàn Nghê ̣

An, gửi về địa chỉ: Báo Lao động Nghệ An , số 6 đường Lê M ao, thành phố Vinh , 

Nghê ̣An     

Điện thoại:  0383.849.806  0912.849.806 

Fax: 0383.598.113.  Gmail: laodongna@gmail.com 

Điện thoại:  0383.849.806 hoặc 0912.849.806 

- Hàng tuần Ban Biên tâp̣ Báo Lao động Nghệ An lưạ choṇ những bài viết hay 

để đăng và chi trả nhuâṇ bút theo quy điṇh. 

2.4. Hình thức và thời gian trao giải thưởng: Những người đaṭ giải thi viết 

đươc̣ trao thưởng taị Lê ̃ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam tổ 

chức trong tháng 7/2019 (thời gian, điạ điểm cụ thể sẽ thông báo sau)   

 IV. GIẢI THƢỞNG: 

 1. Thi trắc nghiệm: 

* Giải cá nhân(Trao hàng tuần) 

Mỗi tuần, có 3 giải thưởng, bao gồm: 

01 giải Nhất:    500.000 đồng 

02 giải Nhì, trị giá mỗi giải:  300.000 đồng  

03 giải Ba: trị giá mỗi giải 100.000 đồng 

 * Giải tập thể (Trao vào dịp 28/7) 

 01 giải Nhất:    2.000.000 đồng 

02 giải Nhì, trị giá mỗi giải:  1.500.000 đồng  

03 giải Ba: trị giá mỗi giải: 1.000.000 đồng 

2. Thi viết (Trao vào dịp 28/7)  

01 giải Nhất:     3.000.000 đồng 

02 giải Nhì, trị giá mỗi giải:    2.000.000 đồng 
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03 giải Ba, trị giá mỗi giải:    1.500.000 đồng 

04 giải Khuyến khích, trị giá mỗi giải:  1.000.000 đồng 

 VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.  

- Các cấp công đoàn chịu trách nhiệm phổ biến thể lệ cuộc thi , đôṇg viên cán 

bộ, đoàn viên và người lao động tham gia dư ̣thi . Yêu cầu: 100% CĐCS có bài dự thi 

hàng tuần.  

- Việc sửa đổi, điều chỉnh nội dung của thể lệ chỉ được thực hiện khi có sự 

đồng ý, thống nhất của Ban Tổ chức. 
 

    TRƢỞNG BAN TỔ CHƢ́C CUÔC̣ THI 
Nơi nhận:                  
- Thường trưc̣ LĐLĐ tỉnh; (để báo cáo) 

- Thành viên BTC cuộc thi: 

- LĐLĐ huyêṇ, thành, thị; 

- Công đoàn ngành;               Đã ký  

- CĐCS trưc̣ thuôc̣;                (để thực hiện) 

- Báo Lao động NA; 

- Các ban LĐLĐ tỉnh;  
- Lưu VT-TGNC.     PHÓ CHỦ TỊCH  

          LIÊN ĐOÀN LAO ĐÔṆG TỈNH 

                                                                 Nguyễn Thị Thu Nhi  
 


