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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 
TỈNH BẮC KẠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:            /LĐLĐ-CTCS 

V/v Triển khai các cuộc thi:  

“Giai điệu nơi tuyến đầu”; “Thời khắc  

khó quên”; “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” 

Bắc Kạn, ngày       tháng  9 năm 2021 

 

Kính gửi: - Các Liên đoàn Lao đôṇg huyêṇ, thành phố, Công đoàn ngành; 
- Công đoàn cơ sở trưc̣ thuôc̣ LĐLĐ tỉnh; 
- Công đoàn cơ sở trực thuộc ngành TW đóng trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện các văn bản của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam: Kế 

hoạch số 125/KH-TLĐ, ngày 12/8/2021 về tổ chức cuộc thi video clip về phòng, 

chống dịch Covid-19; Kế hoạch số 126/KH-TLĐ, ngày 12/8/2021 về tổ chức cuộc thi 

sáng tác ca khúc về phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2574/TLĐ, ngày 
01/9/2021 về việc triển khai cuộc thi sáng tác ca khúc “Giai điệu nơi tuyến đầu” và 
cuộc thi video clip “Thời khắc khó quên”; Công văn số 2583/TLĐ, ngày 01/9/2021 
về việc triển khai cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt 

Nam” và Công văn số 5815/UBND-NCPC, ngày 01/9/2021 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh Bắc Kạn về việc tham gia cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát 

biển Việt Nam”, LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn tuyên truyền sâu rộng về các 

cuộc thi trên, đặc biệt là tuyên truyền làm rõ lý do tổ chức, mục đích, ý nghĩa và giải 

thưởng của cuộc thi, đồng thời vận động, hướng dẫn đoàn viên, công nhân, viên 
chức, lao động (CNVCLĐ) tích cực tham gia các cuộc thi như sau: 

I. CUỘC THI VIDEO CLIP VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
1. Chủ đề của Cuộc thi: “Thời khắc khó quên” 
2. Nội dung tác phẩm tham gia cuộc thi 
- Phản ánh nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong cuộc chiến 

chống dịch bệnh Covid-19; những mô hình hay, giải pháp hiệu quả trong phòng 

chống dịch; tinh thần đoàn kết, đồng lòng, nhường cơm, sẻ áo, đóng góp nguồn 

lực, quyết tâm chiến thắng dịch bệnh. 

- Khắc họa những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh thầm lặng và đóng góp to 
lớn của lực lượng tuyến đầu, đặc biệt là những “chiến sĩ áo trắng” trên tuyến đầu 

chống dịch và sự chăm sóc của nhân dân, chính quyền và công đoàn các cấp đối 

với lực lượng tuyến đầu thông qua các câu chuyện, hình ảnh cảm động, khó quên. 

3. Thời gian gửi tác phẩm dự thi: Từ nay đến trước 24h00 ngày 30/9/2021. 

4. Cách thức gửi tác phẩm dự thi 
Bước 1: Đăng tải video clip lên Tiktok cá nhân kèm đầy đủ hashtag của Cuộc thi. 

Bước 2: Gửi bài dự thi về cho Ban Tổ chức bằng cách điền thông tin vào link 

đăng ký của Cuộc thi tại địa chỉ: https://cuocsongantoan.vn/thoi-khac-kho-

quen.contest. 

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên Website Công đoàn Y tế Việt 

Nam: http://congdoanytevn.org.vn/; Tạp chí Lao động và Công đoàn: 
http://cuocsongantoan.vn/ (theo đường link https://cuocsongantoan.vn/net-dep-

nguoi-lao-dong/cuoc-thi-thoi-khac-kho-quen) 
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II. CUỘC THI SÁNG TÁC CA KHÚC VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 
1. Chủ đề của Cuộc thi: “Giai điệu nơi tuyến đầu” 
2. Nội dung tác phẩm tham gia cuộc thi 
- Phản ánh nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong cuộc chiến 

chống dịch bệnh Covid-19; những khó khăn, gian khổ, sự hy sinh thầm lặng, đóng 
góp to lớn của lực lượng tuyến đầu; gương người tốt, việc tốt trong phòng chống 

dịch bệnh. 

- Khắc họa tinh thần nỗ lực vượt khó, trách nhiệm, tâm huyết, sáng tạo của 

đội ngũ cán bộ công đoàn, đoàn viên xung phong vào tâm dịch hỗ trợ đoàn viên, 
người lao động gặp khó khăn, sát cánh cùng nhau triển khai nhiệm vụ vừa sản xuất 

an toàn, vừa chống dịch hiệu quả. 

- Cảm xúc về thời khắc đặc biệt, năm tháng khó quên; sự sẻ chia, đoàn kết, 

quyết tâm, đồng lòng và niềm tin của cả dân tộc chiến thắng đại dịch Covid-19. 

3. Thời gian gửi tác phẩm dự thi: Từ nay đến 17h00 ngày 01/10/2021 (nếu tác 

phẩm dự thi gửi qua đường bưu điện thì Ban Tổ chức sẽ tính theo dấu Bưu điện). 

4. Cách thức gửi tác phẩm dự thi: 
-  Gửi qua email theo địa chỉ: tuyengiaotld@gmail.com.  

-  Gửi qua đường bưu điện hoặc gửi trực tiếp theo địa chỉ:  Ban Tuyên giáo, 

Tổng LĐLĐ Việt Nam - Số 65 Quán Sứ, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn 

Kiếm, Hà Nội. Ngoài bì thư ghi rõ Tác phẩm tham dự Cuộc thi “Giai điệu nơi 
tuyến đầu” (gửi bản scan Phiếu đăng ký dự thi, bản ký âm cùng file thu âm tác 

phẩm trong 01 USB). 

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải trên Website LĐLĐ tỉnh tại 

đường link sau: http://congdoanbackan.org.vn/upload/files/cap-nhap-web/nam-

2021/thang-8.2021/ca-khuc-pc-covid19.pdf  

III. CUỘC THI “TÌM HIỂU LUẬT CẢNH SÁT BIỂN VIỆT NAM” 
1. Hình thức thi:  
Trực tuyến, tại địa chỉ:  https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn/  

2.  Thời gian: Từ nay đến 23h59 ngày 06/10/2021 (thi theo Tuần, theo Tháng). 

Thông tin chi tiết về cuộc thi được đăng tải tại địa chỉ: 
https://thitimhieuluatcanhsatbienvietnam.vn/  

(LĐLĐ tỉnh gửi kèm các kế hoạch triển khai cuộc thi của Tổng Liên đoàn; các 

đơn vị chưa sử dụng TDOffice tải văn bản trên trang Thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh 

địa chỉ: http://congdoanbackan.org.vn) 

Nhận được Công văn, đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện, phản 

ánh kết quả về LĐLĐ tỉnh cùng với báo cáo định kỳ./.  
 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử 

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (b/c); 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

Gửi bản giấy 
- Các đơn vị chưa sử dụng TDOffice (t/h); 

- Lưu: VT, CTCS. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Minh Thanh 
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