
             LĐLĐ TỈNH NGHỆ AN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   CĐ TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:  370 /KH-CĐĐHKTNA   Nghệ An, ngày 18  tháng 4  năm 2019 

KẾ HOẠCH  

Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Việt Nam, Công đoàn Nghệ An 

và bài viết về hoạt động Công đoàn Nghệ An” 

 Thực hiện Kế hoạch số 31/KH-LĐLĐ về việc 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”. Để hưởng ứng và phát huy có hiệu quả công tác tuyên truyền, Công 

đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An xây dựng Kế hoạch Hưởng ứng cuộc thi 

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

Công đoàn Nghệ An” 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; tuyên truyền Kỷ 

niệm 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 – 28/7/2019). 

 II. NỘI DUNG CUỘC THI 

 1. Tìm hiểu các chặng đường lịch sử của tổ chức Công đoàn Việt Nam, 

Công đoàn Nghệ An. 

 2. Đóng góp những kinh nghiệm, giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong chỉ 

đạo, tổ chức các hoạt động công đoàn tại Nghệ An. 

 III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA, HÌNH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ 

CHỨC CUỘC THI 

1. Đối tượng dự thi: Cán bộ, đoàn viên, người lao động đang làm việc tại 

trường Đại học Kinh tế Nghệ An. 



2. Hình thức thi: Thi trắc nghiệm và thi viết bài trên báo Lao động Nghệ 

An. Cụ thể:  

2.1. Thị trắc nghiệm: Mỗi tuần Ban Tổ chức đưa ra các câu hỏi, với các 

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

cắt Phiếu dự thi, điền đầy đủ thông tin cá nhân, đáp án (bằng cách đánh dấu X vào 

đáp án lựa chọn), điền số liệu vào ô dự đoán số người trả lời đúng.  

2.2. Thi bài viết: Người tham gia dự thi viết bài (viết tay hoặc đánh máy, với 

dung lượng tối đa là 1.500 từ) có nội dung và những kinh nghiệm, giải pháp, cách 

làm hay, sáng tạo trong chỉ đạo, tổ chức các hoạt động Công đoàn tại Nghệ An. 

3. Thời gian tổ chức: Từ ngày 29/4 đến ngày 14/7/2019 (11 tuần) 

IV. GIẢI THƯỞNG 

1. Thi trắc nghiệm hằng tuần: 

Mỗi tuần, có 3 giải thưởng, bao gồm: 

01giải Nhất:                             500.000 đồng 

02 giải nhì, trị giá mỗi giải:       300.000 đồng 

03 giải Ba, trị giá mỗi giải:        100.000 đồng 

2. Thi viết: 

01 giải Nhất:                                                  3.000.000 đồng 

02 giải Nhì, trị giá mỗi giải :                           2.000.000 đồng 

03 giải Ba, trị giá mỗi giải:                              1.500.000 đồng 

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

3. Giải tập thể: Trao cho những đơn vị có số lượng người tham gia đông 

nhất  

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 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công đoàn Trường 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai, đôn đốc các tổ công đoàn trực thuộc hưởng 

ứng Kế hoạch 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” do Liên đoàn Lao động 

tỉnh Nghệ An phát động; 

- Hàng tuần tập hợp các bài dự thi của các Tổ công đoàn gửi về Liên đoàn 

lao động Tỉnh. 

2. Các tổ công đoàn trực thuộc 

- Triển khai Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu về Công đoàn Việt 

Nam, Công đoàn Nghệ An và bài viết về hoạt động Công đoàn Nghệ An” đến các 

đoàn viên công đoàn Trường; 



- Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động đoàn viên, viên chức, lao động tích cực 

hưởng ứng cuộc thi. Yêu cầu 100% các tổ công đoàn có bài dự thi hàng tuần. 

Trên đây là nội dung hưởng ứng Kế hoạch 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” do Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An phát động; Ban Chấp hành Công 

đoàn Trường yêu cầu các tổ công đoàn trực thuộc thực hiện có hiệu quả kế hoạch 

nói trên./. 

Nơi nhận: 

- Các đ/c trong BCH; 

- Các tổ công đoàn trực thuộc; 

- Lưu: CĐ Trường. 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG 

CHỦ TỊCH 

 

                        (đã ký) 

 

Nguyễn Thượng Hải 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


