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KE HOACH 
TO CH1J'C HO! THI "THIET icE CAM! MA! - CANH DAO, yE THu PHAP" 

Chü dé: "Mfrng Xuân - Mirng Bang" nàm 2020 

I. MUC BICH YEU CAU: 

Nhàm tao  không khI sôi ni trong CNVC-LD qun 1 cüa nhüng ngày dâu xun 
don chào näm mOi "Muxng Dng quang vinh, mrng Xuâri Canh T 2020"; dng 

thi tao  ra san phm tü bàn tay CNVC-LD d gay qu chäm lo chb cong nhân lao 

dng có hoàn cânh khó khän nhân dip  xuân v th hin sr chia sé trong di ngQ 

CNVC-LD qun 1. 

II. DO! TI1ONG — HINH THhtC — THI GIAN: 

1. Bi tirçrng: Doàn viên cOng doàn, CNVC-LD t?i  các CDCS trijc thuc 

LDLD qun 1. 

2. Chü dé - Ni dung thi: 

2.1 Chü dé: Hi thi "Thi& k cành mai — cành dào, Vë thu pháp" Chü d 

"Müng Xuân — Mixng Dàng" näm 2020. 

2.2 Ni dung: 

2.2.1. Hôi thi "Thilt ké cành mai — cành dào": 

- Thi dng di: Mi di dv thi gm 03 thành viên së cüng thirc hin 1am 01 

cành ho.c bInh hoa mai hoc hoa dào, trong thyi gian 90 phüt. 

- Mi di dv thi tr chuân bj v.t 1iu (chu.n bj s.n bInh, vt lieu cánh hoa Ia, 

nii, cành...), diing ci cm boa (kéo, keo dan, xp cm boa, khan trãi bàn, bàn ten 

dan vi...). Ltru : thI sinh dugc quyn tir cb9n ch.t 1iu d lam hoa (giAy hotc vài 

voal .) 

- Ban t chirc h trq mi di dir thi 400.000 dông (dup'c nhn vào dáu gi& thi 
ngày 14/12/2019 khi diem danh,). 

2.2.2. Hç5i thi "Vê thwpháp ngày Têt": 

- Mi di dir thi gm 01 thành viên sê thirc hin 01 tác phm trên các loai 

giy thu pháp ho.c các cht 1iu khác, có ghi rô ten dan vj, trong thai gian 45 

phüt. Luu : Mi di di,r thi tçr chun bj vt 1iu, giy, giá ye, ding cv thvc hin 
và câu di chi dugc th hin bang chU Quc ngtt (ch0 Vit). 

KIch thw&c: 
Câu ci: kIch thuOc ti da là 30cmx 120cm 



Birc tranh thu pháp: kIch thuàc ti da 60cm x 106cm hoc kich thu9c ti da 
cüa hInh vuông là 80cm x 80cm - 

- Ban t chirc h trçY mi di dir thi 2 00.000 dng/thi (dwcrc nh2n vào dau gi& 
thi ngày 14/12/2019 khi dié'm danh). 

3. Thô'i gian dáng k và dtr thi: 

- Ban to chüc nh.n dang k tn nay den hêt ngày 06/12/2019 (theo máu dInh 
kern). 

- Thai gian bc thàm: 14 giô' 00 ngày thfr Näm (ngày 12/12/2019) tai:  Lien 
doàn Lao dng qun 1 —37 Han Thuyên, Phithng Bn Nghé, qun 1. 

- Thii gian dir thi: 7g30 ngày thir Bay (ngày 14/12/2019) tai:  San truông 
Tiu h9c Trn Hung Dao  —81 Tr.n DInh Xu;Phithng Nguyn Cu Trinh, qu.n 1. 

* Liru : 

- ThI sinh Co mt lüc 7g00 d nhn s báo danh và khu vi:rc thi. 

- Các di dam bào cong tác v sinh tai  khu virc cUa di thi. 

- Ban giám khâo ch.m dim theo các tiêu chI: dung chü d, sang tao, tInh 
thâm m, k5 thu.t, 

4. Quy d1nh chãm dim: 

- Dung chü d (1d 

- Dung thai gian quy djnh (id) 

- K5 thut, tInh thm m (5,5d) 

- Sang tao  (2d) 

- ye sinh (0.5d) 

5. Giãi thtr&ng: Thy theo s hrçxng tham dir, Ban th chirc së quy& dinh s 
lixqng và giâi thuâng cii th. 

T.t cà các san phm dir thi "Thit k cành mai - cành dào, Vê thu pháp" sau 
khi hoàn t.t dü dat  giài hay không dat  giâi du tham gia d.0 giá, các san ph.m së 
duqc ban sau khi k& thüc hi thi d gay qu chäm lo cho cong nhân lao dng có 
hoàn cành khó khän không có diu kin v 

III. THANH LiP BAN TO CHtC: 

qué an tht. 

1.  D/c Trucmg Thj Minh Dung — Chü tjch Tru&ng ban 
2.  D/c Hu'nh Vinh Lam — Phó Chi tich Phó ban 
3.  D/c Ha Thj Thu Djnh — LIV BTV Thành vién 
4.  D/c Nguyn Ng9c Dan — UV BTV Thành viên 
5.  D/c Hoàng Thj Ha — UV.BCH Thành viên 
6.  D/c Drnmg Lé Thun — UV.BCH Thành vién 
7.  D/c Hira Trung Nghia — CB Chuyên trách Thành vien 
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Noinhân: 
- Ban N cong LDLD TP; 
- BTVLDLD QI; 
- BCH CDCS; 
- Li.ru: VP, Ban NC. 

-Trirrng Thi Minh Dung 

TM. BAN THIfYNG VU 
/4CHUTICH 
f/.,7/ 

I: .../( BAN CRAP HAH 's 

/.) i( 
\\\ QU1 ! 

8. D/c Nguyn Thj Minh Nguyêt — CB Chuyên trách Thành viên 
9. D/c Hunh Ngpc Hôa — CB Chuyên trách Thânh viên 

IV. TO CH11JC THTIC HIN: 

1. Dôi vó'i Lien doàn Lao dng qun 1: 

1.1 B phn Nil' công: 

- Xây dimg và trin khai thirc hin K hoch t chirc hi thi "Thit k cành 
mai — cành dào, Vë thu pháp" näm 2020 nhm gay qu chäm 10 cho CNVC-L]D có 
hoàn cánh khó khän. 

- Du tr1i, quyt toán kinh phi t chirc chi.ro'ng trInh. 

- Tham misu bang phân cong can bô, nhân viên LDLD qu.n 1 phc vii hi thi. 

1.2 BçI phn Tài chInh: 

- Hung din dir trfi và quyt toán kinh phi theo quy dnh. 

1.3 B phn Van phông: 

- Phát hành thu mô'i, gi1i thu mi Ban Giám khâo, Khách mdi, CDCS. 

2. Dôi vri Ban Chp hành CDCS: 

- Vn dng doàn viên, CNVC-LD tham gia Hôi thi. 

- Dàng k It nht 01 di thi theo th 1 quy djnh. 

- Cir c dng viên tham gia c dng di thi. 

Trên day là k hoch t chüc hi thi "Thik k cành mai — cành dào, ye thu pháp" 
chii d "Mitng Xuân — Mirng Dàng" näm 2020 cüa Lien doân Lao dng qun 1. 
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