
LIEN DOAN LAO BONG TP.HO CHf MINH CQNG HOA xA HQI CHU NGIIIA VTT NAM 
LIEN DOAN LAO DQNG QUN 1 Bc 1p - Tr do - Hanh phüc  

S& ~J /LDLD Qu2n 1, ngày 2f tháng nám 2020 

V vic tham gia hOi  thi dng din th di:ic 
gitta giô "Khôe d lao dng san xuAt" 

bang hinh thirc video clip 

KInh gui: Ban chp hành CDCS trirc thuc. 

Can cir k hoch s 17/KH-LDLD ngày 29/4/2020 cüa Lien doàn Lao dng 

Thành ph v vic t chirc hi thi dng din th d1ic giva gi& "Khôe d lao dng 
san xut". Ban Thuing vi Lien doàn Lao dng Qun 1 trin khai dn Ban chip 
hành Cong doàai ca sâ tIch circ tham gia hi thi dng din th ditc giüa giô' "Khóe 
d lao dng san xut", ni dung ciii th nhu sau: 

1. Chü d: "Khóe d lao dng san xut" 
2. lJôi tirçrng: cong doàn ca sâ. 
3. Hlnh thfrc, ni dung 
- HInh thtrc thi: Do?n phim ngn (Video clip) tp th; thô'i hrçing hr 03 —05 

phüt. 

- Ni dung: video clip th hin ducrc nhttng ni dung chInh sau: Giri thiu 
v &m v, cong doàn, tác giâ, dan dirng, nhc nn, mlic dIch, nghia cüa bài tp 

th ditc, ni dung bài tip,... 
Khuyn khIch các hmnh ãnh huy dng dixçc dông dâo tp th nguè'i lao dng 

tham gia (Liru : dm  bão cong tác an toàn và phông chng djch covid - 19 nu 
hInh ãnh thirc hin tai  th?yi dim chua cong b h& djch). 

4. The 1 (dInh kern). Tuy nhiên có thay dM thai gian nhan video clip d? thi 

dn ht ngày 26/5/2020. 
- Mi CDCS tham gia 01 video clip d? thi. 

5. Cách thfrc g&i bài dty thi 
- Dm vj dir thi ch9n mt trong hal cách sau: giri video clip thông qua USB 

v Lien doãn Lao dng Lao dng Qun 1 (gap  anh Thun - B phn N công), 
din thoi 028.38222.98 1 (s ni b 19) hoc qua hp thu din hr email: 

ldld.qltphcm.gov.vn. 
- Video clip d thi ghi rô trên tiêu d: Bài dir thi th diic gita gi?i "Khóe d 

lao dng san xut", vfci dy dii các thông tin: ten dn vj dir thi, dja chi lien lc, 
h9 và ten, s din thoai cUa nguôi phii trách, da chi email, dng th?ii giâi thiu 
1 s thông tin v hithng üng phong trào tp th ditc giira gi tai  dcin vj do Lien 

doàn Lao dng Qun 1 phát ctng (k hoach  thirc hin (nu co), th?ri gian t 
chüc thrc hin, s nguii tham gia, thñ gian tip,...). 



TM. BAN THU (NG VtJ 
PHO CIIIJ TECH 

6. Co cu giãi thtr&ng 
Can cü s lrrçmg video clip d thi, Ban T chirc sè xem xét trao thu&ng, d'tr 

kiên co c.0 các giâi nhi.r sau: 

- 01 Giãi NIht : 5.000.000 dng/giài + Bang khen. 

- 02 Giài NIhI : 4.000.000 dng/giãi + B.ng khen. 

- 03 Giãi Ba : 3.000.000 dng/giâi + B.ng khen. 

- 20 Giãi Khuyn khich : 1.000.000 dng/giài + B.ng khen. 

(Trong do, có 05 giài khuyn khich cho video clip ducic bInh chçn, chia sé 

nhiu nh.t trên trang Fanpage "Cong doãn Thành ph H CM Minh"). 

7. Thoi gian: 
- Thii gian nhn video clip: ti ngày phát hành van ban dn ht ngày 

26/5/2020. 
- Th?ii gian so tuyn: tr ngày 01/6 — 12/6/2020. 
- Th?iii gian birth chçn trên trang Fanpage và youtube "Cong doàn Thành ph 

H CM Minh": tü ngày 12/6 — 30/6/2020. 
- Th?ñ gian chm giãi: tfx ngày 30/6 — 7/7/2020 
- Cong bô và phát giãi: dir kin Lê b mc Tháng Cong nhãn 2020 cüa Lien 

doàn Lao dng Thành ph& 

8. Ban Giám khão Hi thi: 
- ThTthng trrc Lien doàn Lao dng TP 
- D.i din Si Van hóa th thao TP ho.c Tnring Dai h9c six phm TDTT 

- D.i din Si Y t thành ph 

- Dai  din Báo NguOi Lao dng 
- D.i din Ban Tuyên giáo Lien doãn Lao dng TP 

- f).i din Cung van hóa lao dng TP. 

Ban Thix&ng V11 Lien doàn Lao dng Qun 1 d ngh BCHICDCS trin khai 

thirc hin ni dung cong van nay dat  kt qua t&. 

Noi nhân: 

- Nhi.rtrên; 

- LUu: VP, NC, website, email. 

H Nhir Cat Ttrrng 
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