
TONG LIEN DOAN LAO BONG CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
VIET NAM Dôc lap - Ti do - Hanh phñc 

S:jf  52. /KH-TLE) Ha Nôi, ngàyL tháng 11 nãm 2021 

KE HOACH 

To chüc Cuc thi sang tác van h9c ye dé tài cong nhn, cong doàn 

Nhm thüc dy phong trào sang tác van hQc v d tài cong nhãn và cong 
doàn, phát triên van hóa dcc, nâng cao diii song tinh than cüa can b, doàn vien, 
cong chüc, viên chirc, ngu1i lao &)ng, gop phn xay dirng và phát triên van hOa, 
con nguôi Vit Nam theo tinh thin Nghj quyt Dai  hi XIII cüa Dang, Tng 
Lien doàn Lao dng Vit Nam ban hãnh K hoach th chirc Cuc thi sang tác van 
hçc v d tài cong nhân, cong doàn nhtr sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

- Tao ca hi d các nhà van chuyên nghip và không chuyên, ngui lao 
dng trong và ngoài nuâc sang tao  nhüng tác phm van hc phãn ánh thirc tiên 
phong phü, nhiu màu sc ye diii sng, vic lam cüa cong nhân; khIch l, dng 
viên cong nhân hang say lao dng, di mâi sang tao;  ton vinh l%rc luqng tiên 
phong trong sr nghip cong nghip hóa, hin dai  hóa dat ntrôc; ye vai trO, hoat 
dng thit thirc, hiu qua cüa t chüc Cong doàn, gop phn phát triên van hóa 
dc, nâng cao dOn s6ng van hóa tinh thAn cüa can b, doàn viên, cong chüc, viên 
chirc, nguOni lao dng. 

- Tir kt qua cuc thi, thông qua các tác phAm van hoc, giip xA hi nhIn 
nhân dAy dü, chia sé và thAu hiu dOni sng, vj trI, vai trô cüa ngithi cong nhân và 
giai cAp cong nhân trong bi cárih mOni; dánh giá dng vai trO, dóng gop cüa to 
chirc cong doàn dôi vOni doàn viên, nguOni lao dng và dat nrncc. 

- Cuc thi là hoat dng thiêt thirc, ciii the triên khai Nghj quyêt Dai  hi 
XIII cüa Dàng, Nghj quyt s 02-NQ/TW, ngày 12/6/202 1 cüa Bô ChInh trj ye 
"Dôi mói to chirc và hoat dtng cüa Cong doàn Vit Nam trong tInh hInh mOni", 
trin khai tinh thAn, nhim vi Hi nghj Van hóa toàn quc näm 2021, chào 
m1rng Dai  hi XIII Cong doãn Vit Nam. 

A A 2. Yen can 

- Tác phArn dir thi phâi có ni dung tjx ttthng phü hçip vOni chü truang, 
duOnng lOi, chInh sách cüa Dâng, Nba nuOc; CO chAt luçng t6t, phU hçip vOni thuAn 
phong m tic dan tc Vit Nam. 

- Cuôc thi duçic t chrc khoa hoc, bài ban, cong khai, minh bach,  hiu 
qua; các tác phâm dugc lira chn trao giài cO sirc lay dng, thuyt phic, có tac 
ding tuyen truyên hiu qua ye phong trào cong than và t chüc Cong doàn. 
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II. DANH NGHIA TO CH15'C CUQC Till 

1.Donvjchido 

Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam chü trI, phi hçp v&i mt so ban 
dâng Trung trang và b lien quan chi do Cuc thi. 

2. Don vj t chuc: Giao Báo Lao Dng chü trI, ph& hcip vài Hi Nhà van 
Viêt Nam to chtrc Cuôc thi. 

IH. NQI DUNG, DOI TU'ç%NG THAM GIA 

1. Ni dung: Các tác phm van h9c vi& v d tài cong nhân, Cong doãn 
vâi các ni dung nhii sau: 

- Di sng, vic lam, tam ttr, tInh cam, uó'c n-ia, khát v9ng cüa cong nhân 
lao dng trong linh vrc cong nghip. 

- Dyi song, vic lam, tam tu, tInh cam, uâc ma, khát v9ng cüa cong nhân 
lao dng trong linh virc nông nghip cong ngh cao. 

- Däi sing, vic lam, tam tu, tInh cam, uóc ma, khát v9ng cUa cong nhân 
lao dtng khu cong nghip, khu ch xut, trong các ngãnh ngh& lTnh vrc. 

- Vai trà, vj trI, hot dng thit thc, hiu qua cüa t chüc Cong doàn; di 
song, cong vic, tam tu, tInh cam và nhing dóng gop cüa can b Cong doàn. 

2. Th 1oii tác phm dy thi (02 th loi): tiu thuyt và truyn ngân. 

3. D6i ttrçing tham gia Cuc thi 

- Cong dan Vit Nam & trong và ngoài nuâc, dc bit là các nhà van 
chuyên nghip, không chuyén, can b, doàn vien cOng ctoãn, ngtr&i lao dng. 

- Thành viên Ban Chi d.o, Ban T cht'rc, Hi dng giám khão có th gi:ri 
tác phm hu&ng irng c vu cuc thi nhizng không di.rçic chm dim và xét giài. 

4. Quy dinh v tác phm dy thi 

- Tác phm d thi phâi là the phm hoàn chinh dung ban thâo chua dtrcic 
cong b tren cac phuang tin thông tin dai chUng chinh thông và chua tham d mt 
cuc thi nào tnrâc day cüng nhu trong th&i gian tham gia Cuc thi. 

- Tác giá dir thi ghi rô h9 ten (du&i but danh - nu co), can cuóc cOng dan 
(chüng minh thu nhân dan) hoc h chiu, dja chi, si din thoai lien lc, nghê 
nghip, dan vj cong tác (nu co). Tác phm duqc xét giâi thu&ng sê bj l°ai n&i 
khOng xác djnh duçic dja chi và ten that  cüa thI sinh. 

- Không hn ch s luqng tác phm di thi. 

5. Thô'i gian t chüc Cuc thi 

- Phát dng Cuc thi: 9h00 ngày 23/11/2021. 

- Bt du nh.n tác phm d thi ngay sau l phát dng. Kt thüc nhn tác 
phm ngày 30/8/2023 (theo dâu buu din hoc theo th&i gian glri email). 

- Ttng kt và trao giâi cuOc  thi: Qu IV nãm 2023. 
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iv. ca CAU GIAI THUNG 
1. Di vói truyn ngán: Co 15 giâi, gm: 
- 01 Giái d.c bit: 200.000.000 dng. 
- 01 Giái nht: 150.000.000 dng. 
- 02 Giãi nhI: 100.000.000 dng/giâi. 
- 03 Giâi ba: 50.000.000 dng/giái. 
- 08 Giãi khuyn khIch: 20.000.000 dngIgiâi. 
2. Di vói tiu thuyt: Co 14 giãi, gôm: 
- 01 Giãi d.c bit: 400.000.000 dng. 
- 01 Giâi nht: 300.000.000 dng. 
- 02 Giãi nhi: 15 0.000.000 dng/giâi. 
- 03 Giãi ba: 100.000.000 dng/giái. 
- 07 Giái khuyn khIch: 3 0.000.000 dng/giâi. 
Ngoài các giâi thu&ng trên, Ban T chüc s xét chçn và trao các giâi 

chuyên dé khác. 
Tng kinh phI giãi thixâng khoãng 2.500.000.000 dng (hai ti nàm tram 

triu ctông) duçic lay tü nguôn xã hi hOa. 
V. TO CHIC THIJt HIN 

A • •A A 

1. Ban Tuyen giao Tong Lien doan Lao d9ng Viçt Nam 
- Tham rniiu Thithng trirc Doàn Chü tjch Tng Lien doàn Lao dng Vit 

Nam chi dao to chirc Cuc thi. 
- Giüp Thi.thng trrc huóng dan, don dc chung; phi hçip vâi Báo Lao 

dng,Hi Nba van Vit Nam tham mini thành 1p Ban Chi do, Ban To chi'rc, 
Hi dông Giám khâo Cuc thi. 

- Phi hgp vâi Báo Lao dng t chüc phát dng, thng kt và truyn thông 
ye cuc thi. 

2. Báo Lao dng 
- Chü trI xây dirng k hoach tiM d, phôi hçp vâi Hi Nhâ van Vit Narn 

to chirc Cuc thi. 
- Là don vj thumg trirc don d6c, tip nhn, rà soát tác phâm dir thi; chu.n 

bj de Hi dông Giám khâo châm diem, xét ch9n cac giâi thuâng; báo cáo kêt 
qua Cuc thi vOi Ban Chi dto cuc thi dê xem xét quyêt djnh. 

- Trirc tip triM khai cong tác xä hi hóa ngun lirc, phn Mu dam bão 
65% kinh phi tO chirc Cuc thi. 

- Xây drng dir trü kinh phi chi tit báo cáo Thixing trirc Doàn ChU tjch. 
- Chü tn t chirc phát dng, tMg k& và truyM thông v cuc thi. 
3. Ban Tài chInh Ting Lien doàn 
Ph6i hop vài Báo Lao dng xay dmg di,r tth kinh phi trInh ThiRmg trrc 

Doàn Chü tjch và quyêt toán kinh phi theo quy djnh. 
A 4. Be ngh Hoi Nba van Viçt Nam 

- Ph6i hçip, chju trách nhim v chuyên mOn darn báo Cuc thi chat 
krqng, hiu qua. 
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OAN CHU TICH 
CHU TICH 

Ngy Duy Hiêu 

- Phi hçp vth Báo Lao dng phân l°ai, 
thm djnh tác phm, t chirc cho 

Hi dông Giám kháo châm diem và xét ch9n d xut giãi thuông Cuc thi. 
- Tuyên truyn trên các phuong tin truyn thông cüa Hi d huy dng 

dông dáo nhà van tham gia. 
- Phi hqp th chirc phát dng và tng kt trao giâi cuc thi. 

F sA A • A 5. Cac Lien doan Lao d911g tinh, thanh pho; Cong doan nganh trung 
tro'ng và tiro'ng throng 

- Tuyên truyn, vn dng, huOng dn can b, doàn viên, cong nhân lao 
dng và nhân dan sang tác tác phAm tham dir Cuc thi. 

- Thy vào diu kin CI th cüa timg dan vj d trin khai, th chirc Cuc thi 
tói các c.p cong doàn. L%ra ch9n tác phm tiêu biu nht gui tham dr Cuc thi. 

- Phi hcip vol các ca quan báo chI trén da bàn tinh, thành, ngành d 
thông tin, giOi thiu v Cuc thi, tuyên truyn, vn dng các di tuçYng tham gia 
Cuc thi. 

- Phi hap vOi Ban T chOc Cuc thi dua các nhà van thâm nhp thic t 
dOi sOng, vic lam cüa cong nhân và can bO cong doàn; cung cp thông tin, din 
hInh lam chtt lieu 

d các nhà van tip can. 
Trong qua trinh trin khai, nu có vithng mac, d nghj lien h vOi Ban T 

chrc cuc thi d duçic h trq, giãi dáp: 
- Ong Hoàng Lam, Uy viên Ban Biên tip, Tng Thu k toà son, Báo 

Lao Dng; DT: 0913586034; Email: 1amttnngmai1.com. 
- Ong Nguyn Duc Thành, Uy viên Ban biên t.p, TruOng ban Kinh t 

Báo Lao Dng; DT: 0913310774; Email: nguyenducthanhb1dgmail.com.  

- Ong Nguyn BInh Phuang, Phó Chñ tjch Hi Nba van Vit Nam; DT: 
0904308081, Email: nguyenbinhphuongvnqdgmail.com. 

J 

Noi nkin: 
- Ban TG, DV, VP TW (d b/c); 
- UB TW MTTQVN; 
- BO TTTT, Bô VHTTDL; 
- D/c Chü tjch TLD (d b/c); 
-CácdJcPCTTLD; 
- Hôi Nhá van Vit Nam (dê p/h); 
- VP, các ban TLD; 
- Báo Lao dng (d t/h); 
- Các LDLD tinh, thành phô, các CD ngánh 
T.0 và tircYng dtro'ng (de t/h); 
-LuuVT,TGTLD. 
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