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CONG DOAN XAY D1NG VIT NAM CONG HOA XA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
CONG DOAN TCT LAP MAY VIT NAM Dc 1p -  Tr do -  Hnh phüc 

S: /CDTCT-CV 
V/v to chzc cuc thi Onh "Tt hào ngành 

LOp may Vit Nam" 

Ha N5i, ngàyc,Otháng Y nOm 2020 

KInh g11i: Các Cong doàn co' s& trirc thuc 
Cong doàn Tong cong ty Lap may Vit Nam 

Can cu1r K hoach s 875/KH-TCT ngày 5/8/2020 v vic t chu1rc các phong 
trào thi dua, hoat dng van hóa, the thao k' nim 60 11am ngày thành 1p Tong cong 
ty Lap may Vit Nam (01/12/1960 — 01/12/2020); 

Cong doàn Tong cong ty Lp may Vit Nam t chu1rc cuc thi ãnh vài chü d 
"Tic hào ngành Lap may Vit Nam" vi rni1c dich gii thiu, quãng bá nhüng hoat 
dng tiêu biêu cüa ngành Lap may, biêu dllcTng nhftng tam gixang can b, cOng 
nhân lao dng Co nhiêu thành tich trong lao dng san xuât, có nh1mg hott dng 
thiêt thrc, hiu qua gop phân xây dmg và phát triên Tong cong ty Lap may Vit 
Nam. 

D cuc thi dn vi ngithi lao dng trong toàn ngành, Cong doàn Tong cong 
ty dê nghj các Cong doàn co si phôi hçip vi chuyên mon to chu1rc phát dng, thông 
báo tOi cac can bô, doàn viên cong doàn và CNLf) tai  don vj tham dir theo hu&ng 
dan ye The 1 tO chu1rc cuc thi ãnh "Tr hào ngành Lap may Vit Nam" duçc dInh 
kern theo cong van nay. 

Trong qua trInh trin khai thirc hin nu có vuàng mc, dan vj kjp thai phán 
ánh ye Van phông Cong doàn Tong cong ty dê ducc huOng dan. 

Trân tr9ng! 



CONG DOAN XAY DLJG  VIT NAM CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
CONG DOAN TCT LAP MAY V1T NAM Dc 1p - Tij do - Hnh phüc 

Ha Ni, ngày tháng nàm 2020 

THE L] 

To chü'c cuc thi ãnh "Tir hào ngành Lp may Vit Nam" 

Hix&ng lrng phong trào thi dna, hoat dng van hóa, th thao k nim 60 11am 
ngày thành 1p Tong cong ty Lap may Vit Nam (01/12/1960 — 01/12/2020), Cong 
doàn Tong cong ty Lap may Vit Nam ban hành the 1 to chüc cuc thi ánh vâi chU 
d "Tr Jzào ngành Lap may V&t Nam" nhii sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

- Cuc thi nhm giâi thiu, quãng bá nhttng ho.t dng tiêu biu cüa ngành Lap 
may, biêu duang nhüng tam guung can b, cong nhn lao dng có nhiêu thành tIch 
trong lao dng san xuât, có nhng hoat dng thiêt thrc, hiu qua gop phãn xây dirng 
và phát triên Tong cong ty Lap may Vit Nam. 

- Cuc thi duçic phát dng rng rãi tai  các cong ty con, cOng ty lien kt, các 
cong doàn Co sâ trirc thuc Cong doàn Tong cong ty; tüy tmnh hInh thirc tê các don vj 
có the tO chüc thi hoc hithng dn các to chüc, Ca nhân tham gia cuc thi. 

- Các tác phm tham gia dir thi dixçic chip bang may ành hay din thoai thông 
minh, có chat hxçing, d net cao, có tInh ngh thu.t, ni dung phü hqp vâi chü de cüa 
cuc thi. 

II. NQI DUN(i,IJEUCHUAN  

1. Ni dung ãnh dir thi 

- Các büc ánh ghi 'ai  nhftng hoat dng thirc t cüa can b cong nhân lao dng 
ngành Lap may ma ngi1i chiip tam däc rthât; hInh ánh dçp ye can bO,  doãn viên cong 
doàn, ngui lao dng trong lao dng san xuât, các boat dng doàn the, hoat dng xã 
hi, tüthin... 

- Mi ánh phâi duçic minh hça bang các thông dip, câu chuyn thc t, ngan 
gçn, s11c tIch ye hoat dng, có chü thIch day dü thông tin (chiip & dâu, nhân vt trong 
ãnh là ai, dang tham gia hoat dng gI...), chii thich tOi da 100 chtr. 

- Ngoài ra, ngu&i dci thi có th vit mt bài vit ngn k câu chuyn v các boat 
dng, net dçp cüa nhân vt tr 200 - 400 chfr ye tác phâm. 

2. Tiêu chuân ãnh dir thi 

- Anh dir thi phài th hin diing yêu c.0 cüa cuc thi, khuyn khIch các tác 
phâm tã thirc và gàn vó'i cam xüc cüa nhân v.t và tác giâ khi lam vic tai  Lilama. 
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- Anh chiia tham dir bt cr cuc thi nao, chua duçic däng trén bt ci1 t báo nào. 
Chap nhn nhrng ãnh dâ duqc dãng tài trén các mng xã hi, blog cá nhân, website 
riêng. 

- Anh dir thi có th là ãnh phim hoc k5 thut s; ânh màu hoc den trng; không 
ep plastic, không dan len bia cüng; không ghi h9 ten, but danh trén tác phâm; có the 
chp nhn mci hInh thCrc x1r l ành nhi.rng không chap nhn s1r diing hInh ãnh suu tam 
hotc lam sai lch giá trj chân that  cüa tác phâm (khóng ch4'p nhgn ánh bó, file scan 
hogc chp igi tir ánh giá'y,). 

- Anh dir thi phài là sang tác cüa chinh tác giã, không c tranh ch.p bàn quyn 
tác giã, không trái vói thuân phong m5 tiic cüa nguô'i Vit Nam. Ban To chiirc không 
chju trách nhim ye nhüng tranh chap quyên tác già và quyên lien quail, các tác phâm 
tham gia di,r thi sai quy djnh và nhtrng hu hông, that lac  trong qua trInh 4n chuyên 
den Ban To chic. 

- Tác giâ phâi chju trách nhim v quyn tác già cüa ânh dv thi. Mi vi ph?.m 
v tác quyên, Ban to chüc sê 1oi bO ânh hoc hüy giãi thithng dôi vâi tnthng hçrp dt 
glal. 

- S lucmg ãnh tham gia dir thi: Mi tác giâ duçc tham gia ti da 05 ánh. 

3. Sfr duing tác phm dir thi 

Ban To chüc cuc thi duçc quyn si'r diing các tac phm dir thi; chn dtnmg 
bay, in an các an phâm phiic vi hot dng tuyên truyén, quãng bá lien quan den ni 
dung cuc thi; dOng thyi, giü lai  các tác phâm nay dê phiic vi cong tác tuyên truyên, 
quãng bá, không phâi trã nhun ânh. 

4. Trách nhim cüa tác giã 

Thirc hin dung th l cuc thi, vic tác giã gui tác phm tham gia dçr thi coi nhij chip 
thun mi quy djnh trong the l cuc thi và cam ket tir nguyen chuyên giao quyên sir 
dting tác phâm cho Ban To chuc theo milc dIch cüa cuc thi. 

ifi. DO! TU'NG, TH1I GIAN 

1. Di tung dir thi 

Can b, cong nhân, vien chuc lao dng dang lam vic tai  các cong ty con, cong 
ty lien kêt cüa Tong cOng ty Lap may Vit Nam, các cong doan ca s& trrc thuc Cong 
doàn Tong cong ty Lap may Vit Nam. Ngui dv thi phãi có dja chi tài khoàn, thu 
din tu rO rang dê Ban TO chuc có the lien h khi can. 

2. Thô'i gian ti chwc cuc thi: 

- Tr tháng 8 — 9/2020: T chuc phát dng cuc thi & c.p ca sà; 

- Tü 01/10 dn 30/10/2020 Ban t chüc tip nh.n tác ph.m dv thi; 
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- Tui 01/11 dn 20/11/2020: T chtrc dãng tai các tác phm di,c dü iu kin d,r 
thi trên Website dê bInh ch9n vông loai, can ciTr kêt qua tuo'ng tác, lira chn 20 tác 
phâm tiêu biêu vào vông chung kêt cuc thi. 

- Tr 20/11/2020 Ban giám khão chrn dim, bInh chçn các tác phrn duçic vào 
vông chung két, dánh giá xêp loai các tác phâm dt giâi. 

- Cui tháng 11/2020: Tng kt cuc thi, th chüc trao giâi vông chung kt nhân 
djp k nim 60 näm Ngày thành 1p Tong cong ty Lap may Vit Nam (0 1/12/1960 — 
01/12/2020). 

Thông tin chi tit cuc thi duçic dàng tâi trên trang Website: 
www.lilama.com.vn . 

IV. CACH TI]1JC DIJ' Till vA co CAU GIAI TIIU1NG 

1. Cách thu'c gfri tác phãm di thi (dành cho ngirô'i dir thi) 

- Bwác 1. Ngithi dir thi g1ri tác phm d1r thi và thông tin cá nhân cüa mInh v 
Ban to chirc hoc dja chi email do Ban T chüc cuc thi Cong bô. Thông tin cá nhân 
gôm: H9 và ten, ngày tháng näm sinh, so CMTND (hoc can cithc cong dan), don vj 
cong tác. 

- Bithc 2: Nguii dir thi nhn thông báo xác thin dâ nhn duqc san phm dir thi 
tili Ban To chirc cuôc thi. 

- Bithc 3: Ngiiôi dv thi nhn thông báo thñ gian clang tâi, thi hrn tuong tác 
(thIch, chia Se, binh lun) kern dumg link san phâm dir thi dã dng tãi trên trang 
Website cüa Tong cong ty do Ban To chirc cuOc  thi thçrc hin. 

- Bwó'c 4: Ng1xii d thi nh.n thông báo kt qua cuc thi và thu m1i nhn giãi 
thithng (neu dat  giâi thithng) tir Ban To chtrc cuc thi. 

2. Cách thü'c nhn và xfr I tác phitm dir thi (dành cho Ban To chfrc cuc 
thi) 

- Bithc 1: Ban T chirc cuc thi nhn tác phm dçr thi và g1ri thông báo xác nhn 
cho ngithi tham gia. 

- Bwóv 2: Trong tháng 10/2020, Ban T chüc tin hành so tuyn, lira ch9n các 
ânh phü hçip chü dê cuc thi và dat  chat luqng dê clang tãi trên Website; dông thôi g1ri 
thông báo du?mg link clang tãi tác phâm và thi han  du?c phép thong tác cho tác giâ. 

Bu'ó'c 3: Trong tháng 11/2020, Ban T chüc ch9n 20 tác phâm có nhiêu tuong 
tác nhât vào vông chung ket. 

3. Co câu giãi thir&ng 

Tng giá trj giài thithng vèng chung k& là 48.000.000d trong do: 

- 01 Giãi Däc biêt: 10.000.000d 
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B.C.H 
pONG DO,AN 

TONG CONG IV LAP U  

VIETNA 

- 01 Giâi Nht, mi giãi: 8.000.000d 

- 02 Giãi Nhl, mi giái: 5.000.000d 

- 04 Giâi Ba, mi giãi: 2.000.000d 

- 12 Giâi Khuyn khIch, mi giãi: 1.000.000d 

V. BAN TO cm1'c, BAN GL&M iuiAo 
1. Ban ti chfrc 

Ban t chüc cuc thi do Cong doàn Tng cong ty thành lap, có nhim vii trin 
khai, to chüc phát dng cuc thi ânh, tiêp nhn tác phâm dir thi, s tuyên, lira ch911 
các tác phâm dü diêu kin dir thi dê däng tâi trên Website, hithng dk dc giá tucmg 
tác, bInh ch9n theo the 1 cuc thi và các quy djnh hin hành. Cong bô két qua và to 
chüc trao giâi thithng cho tác giã có tác phâm dat  giâi. 

2. Ban giám khão 

Ban giám khào do Tong cOng ty thành lap, có nhim vii chm dim, bInh ch9n 
các tác phâm duçic vào vông chung két, dánh giá xép '°ai các tác phâm dat  giâi cuc 
thi. 

Trên day là th 1 cuc thi ãnh vó'i chü d "Tr hào ngành Ltp may Vit Nam", 
Tong cong ty khuyên khIch can b, cong nhân, viên chirc lao dng tIch circ hu&ng 
üng, gop phân xây dmg Tong cong ty v&i thiing hiu Lilama ngày càng phát triên, 
ben vItng. 

Dja chi email tip nhan  ãnh: anhdeplilama@gmail.com   
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