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S: 02 /TB-LDLD Qun 1, ngay04thang  02 näm 2020 

THÔNG BAO 
To chirc Hi thi K chuyn bang hInh ãnh - chü dê "Dáng quanh ta" 

Thc hin ká hoach s 248-KHIQU ngày 20 tháng 01 näm 2020 cüa Ban 
Thu&ng viii Qun ày ye vic to chirc Hi thi K chuyn bang hInh ành - chü d 
"Dáng quanh ta ", Thiêt thiic to chcrc các hoat dng chào mrng kr nim 90 näm 
Ngày thành 1p Dàng Cong san Vit Nam (03/02/1930 - 03/02/2020); dông thi dy 
manh cong tác tuyên truyên, thc hin vic hpc tp chuyên dê nàm 2020 "Tang 
cumg khôi dai  doàn kêt toàn dan tc, xây diing Dng và h thông chInh trj trong 
sch, virng manh  theo ttx tu&ng, dao  düc, phong each Ho Clii Minh" trên da bàn 
qun, Ban Thithng vii Lien doàn Lao dng Qun 1 triên khai vài nhung ni dung c 
the nhu sau: 

1. Bôi tu'çrng: Các cong doàn c sO' trirc thuc Lien doàn Lao dng Quan  1. 

2. Ni dung: 

Xây dmg b hlnh ành dçp (thi cIa 15 ttm hInh) lam tác phm d,r thi, k v t 
chO'c dãng, nguO'i dãng viên có chñ dê gàn vO'i nhüng ni dung: 

- Nhthig vic lam, hành dng qua thrc t cong vic, cuc sêng hng ngày dang 
mang lai  lqi Ich cci the thiet thçrc, gop phân xây dimg to dp cho cuc sOng. 

- Nhftng vic lam, hành dng CLI th gn vói tinh th.n thirc hin Chi thj so 
05-CT/TW ye "Day manh  h9c tp và lam theo tu tu&ng, dao  due, phong each Ho 
ChI Minh". 

Licu j: Các tác ph&m tham dir Hi thi cüa co' sO' cn duçc quan tam, du tu k5 
ye mt chat luçrng hmnh ành và ni dung the hin, vi sê tr& thânh hI.nh ành giO'i thiu, 
triên lam phiic v cho cong tác tuyên truyên Dai hOi tai cap minh. 

Các tác phm dat  giài cao v ch.t luqng và ni dung cüa HOi  thi sê thiqc to 
chirc triên lam phiic vii cho Dai  hi  dai  biêu Dàng b qun lan thu XII. 

3.HlInhthfrc: 

B ãnh dir thi thông qua hInh thüc tQp th& qua 2 vông thi: 

- Vông 1 - So' loai:  Các dan vj gCri tác phm v Ban t chüc Hi thi chm. 

- VOng 2 - Chung kt: Ban t chüc Hi thi s 1a chn 15 tác phm xuât sc 
nhât tham gia vông thi chung kêt. Tai  vOng thi nay, các dun vj cir dai  din trInh bay 
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- Các CDCS tnrc thuôc; 
- Luu: VP, TG. 
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phn thuyt trInh v tác phm d thi và có videoclip, powerpoint. . . minh h9a (co 

The l cy the). 

4. Tiên do thu'c hin 

- Ngày 01 tháng 4 nm 2020: han  chót các dGn vj gri tác phm dir thi. 

- Tü ngày 03 dn ngày 10 tháng 4 näm 2020: Ban Giám khâo chm các tác 
phm dir thi Vông 1 và cong bô các dan vj tiêp titc thi Vèng 2. 

- Tü ngày 05 dn ngày 10 tháng 5 näm 2020: T chüc Hi thi chung k&, xp 
giài - Vông 2. 

- Cong b kêt qua, trao giâi Hi thi: Dr kin gitta tháng 5 näm 2020, vào djp 
Lê K nim 130 Ngày sinh Chü tjch Ho ChI Mirth (19/5/1890 - 19/5/2020) và Hi 
nghj biêu ducnig nhftng tp the, cá nhân thirc hin tot h9c tp và lam theo tix tiRing, 
dao dirc, phong each HO Clii Mirth giai doan 2019 - 2020. 

- Các Cong doàn ca sâ däng k tác phrn dr thi gui v Lien doàn Lao dng 
Qun 1 (So 37 Han Thuyên, Phw&ng ben Nghé, Qun 1) — dông clii Hira Trung 
Nghia (DT:0908.228.565) trzthc 16g00 ngày 01/4/2020 (thz.' Tw) dê tong hçip dir thi. 

Ban Thuông vçi Lien doàn Lao dng qun 1 d nghj các cong don ca sO thirc 
hin nghiêm titc ni dung thông báo nay. 

uSrnh Vinh Lam 
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