
LIEN OAN LAO DONG  TP. HO CHI MINH CONG HOA xA 110! CffJ NGHIA VIT NAM 
LIEN BOAN LAO BONG QU4N 1 Bôc lap - Tir do - Hanh phüc 

S: 07 /KH-LDLD Qun 1, ngày JO tha'ng 3 nàm 2022 

KE HO3CH 
T chile Hi thi "TIm hiu v van hóa, trang pbic các dn tc Vit Nam" 

Can cit chlx(mg trInh cong tác Tuyên giáo, chuong trInh cong tác Nt1 cOng 
näm 2022 cüa Lien doàn Lao dng Qu.n 1; 

Nhân djp k nim 112 nàm ngày quc t phii nt 8/3 và 1982 näm 1chii nghia 
Hai Ba Trung, k nim Ngày Quc t Hnh phitc 20/3. Ban Thuing vi Lien doàn 
Lao dng Qun 1 xây dirng lc hoch t chirc Hi thi "TIm hiu v van hóa, trang 
phic các dan tc Vit Nam" ci th nhu sau: 

I. MJC DICH YEU CAU: 
- Ri thi nhm t.o không khI sôi ni trong CNVC-LD Qu.n 1 nhân k' nim 

112 näm ngày qu& t phi. nt 8/3 và 1982 nàm khi nghTa Hai Ba Truiig; tuyên 
truyn v vn hóa, trang phic các dan tc Vit Nam trong dOi  ngü CNVC-LD,... 

- Hi thi là mt trong nhffiig ni dung hithng (mg L hi áo dài thành ph 
H ChI Mirth 1.n 8 nàm 2022 và nh.m ton vinh ye dçp truyên thông cUa Ao dài 
Vit Nam. 

- Thông qua Hi thi giáo dic thitc bâo thn và phát huy cáo giá trj van hóa 
truyn thng cüa dan tc gop phn xây d'irng và phát trin nn vn hóa Vit Nam 
tiên tin, dm dà bàn sc dan tc. 

- Hi thi dam bào trin khai sâu rng dn ca sO', thu hut duct dông dào can 

b cong doàn, doàn viên cOng doàn, CNVC-LE tham gia. 

II. DO! TTJc5NG VA NO! DUNG: 
1. Dôi tu'çrng: 
Can b, cong nhân, viên chirc, ngi.räi lao dng và doàn viên cong doàn O' các 

Co quan, don vj, doanh nghip và các CDCS trirc thuc Lien doàn Lao dng Qu.n 

1. 
2. Ni dung: 
- Tim hiu nhiln.g ni dung co bàn ye van hóa, trang phic cüa các dan tc 

Viêt Nam. 
- G-cri kern hInh ành cá than nguO'i dç thi mc trang phic mt trong các dan 

tc Vit Nam hoc trang phgic ao dài truyn thng. 

3. llInh thirc: thi tr1rc tuyn, trc nghim kin thirc nhQng ni dung ca bàn 
v van hóa, trang phiic cüa cáo dan tôc Vit Nam. 

- ThO'i gian thi: tIr ngày 24 dn ngày 30/3/2022. 



- HInh thic thi: Ca nhân thi trirc tuyên v&i b câu hôi dugc dàng tâi trên 
trang tin din t Lien doàn Lao dng Qun 1 theo dja chi website: 

http ://www. ldldql hcm.gov.vn/ 
ThI sinh g1ri kern 01 ãnh chiip toân than trong trang phiic mt trong các dan 

tc Vit Nam hoc trang phiic áo dài truyn thng. 
Liru  : ãnh dir thi là ành s, djnh dng file JPG; ânh không qua chinh sra k5 

thut s; trang phiic dçp, trang nhã, kIn dáo, ljch sr, phii hcrp vAn hóa, thun phong 
m tiic Vit Nam; nu là trang phiic các dan tc phái chi thich là trang phçic cüa 
dan tôc nào). 

+ Ban T chüc có quyn sir ding các Anh d thi vào mic dIch quâng bá cho 
hi thi và các hot dng khác trong và sau hi thi ma không phãi trã l phi. 

- Ban T chirc Se: có huó'ng dn tham gia phn thi trc nghim Hi thi cii th 
riêng; cong bé thông tin lien quan và k& qua thi trên trang tin din tcr Lien doàn 

Lao dng Qun 1. 
4. Quy djnh chung: 
- Bài dr thi ghi rö ten tác già dir thi, dcrn vj cong tác, dja chi lien h, s din 

thoai lien lac. 
- Thành viên Ban t chüc khOng ducic tharn gia dtr thi. 
- K& qua chm ch9n giâi thu&ng do phn mm may chm và cüa Ban T 

chüc là kt qua chung cuc. 

Ill. BAN TO CHU'C HOI Tifi: 
Thành 1p Ban T chrc Hi thi gm các dng chi có ten sau: 

1. D/c Trucmg TM Minh Dung 
2. DIe Ho Nhu Cat Tu'ng 
3. DIe Hu'nh Vinh Lam 
4. DIe Ha Thj Thu Dnh 
5. DIe Nguyn Ngçc Dan 
6. DIe Ducmg Lê Thun 
7. DIe Hoàng Thj Ha  

- Chü tich LDLD Qun 1 
- Phó Chü tich LDLD Quân 1 
- Phó Chü tich LDLD Quân 1 
- UVBTV LDLD Qu.n 1 

TJVBTV LDLD Quân 1 
- IJVBCH LDLD Quân 1 
- UVBCH LDLD Qun 1  

Trueing ban 
Phó Truóng ban 
Phó Tru&ng ban 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thânh viên 

8. DIe Hra Trung NghTa - CB chuyên trách LDLD Qun 1 
9. DIe Huinh Ngçc Hôa - CB chuyên trách LDLD Qu.n 1 
10. DIe Nguyn Ng9e BIch Chi - CB chuyên trách LDLD Qun 1 
11. DIe Nguyn TM Minh Nguyt - CB chuyên trách LDLD Qun 1 
12. DIe Trn TM Vit Trinh - CB chuyên trách LDLD Qu.n 1  

Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 
Thành viên 

IV. CO CAU GIAI THIfO'NG: Ban th ehüc Hi thi tang Giy khen a dir 
kiên trao giãi nhix sau: 
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H Nhir Cat Tir&ng 

Nd nhIn: 
- Ban NU cong LDLD Thành phd; 
-BanDan4nQunüyQ1; 
- Ban Tuyên giáo Qun üy Qi; 
- BCH, UBKT LDLD Qi; 
- BCHJCDCS trirc thuc; 
-Ltru:VP,NC,CN1T 

- Giãi tp th: 2.000.000 c1ng/ do'n v, dành cho các CDCS có nhiêu thI sinh 

tham gia thi vói ch.t lucng bài di,r thi t& (t11y theo s lucing lao dng cña do'n vj, 

Ban tc chirc s xem xét ci th sé, ngui dir thu tng s CNVC-LD cüa dan vj). 

- Giãi cá nhân: 
+01 giàiNhâttrjgiá: 2.000.000dông 

+ 02 giãiNhI trj giá: 1.500.000 dng 

+ 05 giài Ba trj giá mi giài: 1.000.000 dng 

+ 50 giài khuyn khIch mi giâi: 500.000 dng 

Ngoài ra tày tInh hInh thixc t s lixçing thI sinh thi Ban t ch'irc hi thi së can 

di s 1ucng giài thithng cho phà hop. 

V. TO CII(JC TH1)C 111W: 
1. Lien doàn Lao dng Qun 1: 
- BE phn nt cong xây dirng và trin khai K hoch t chirc Hi thi dn các 

CDCS truc thuc; tham mu'ut chirc Hôi thi. 
- B phn Tài chInh chju trách nhim hithng dn dr trà và quyt toán kinh 

phI theo quy djnh. 
- Các b phn khác thirc hin theo phân cong cüa thuông trçrc Lien doàn Lao 

dng Quân 1. 

2. Các Cong doàn co' s trirc thuc: 
- Triên khai thirc hin k hoach; Vn dng dông dào doàn viên cong doàn và 

CNVC-LD tham gia hi thi theo id hoach. 

Trên day là k hoach t chi.'rc Hi thi "TIm hiki v van hóa, trang phic các 

dan tc Vit Nam", d ngh BCH các CDCS quan tam và thirc hin nh&m thu hut 

dông dào CNVC-LD tham gia. 
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