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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:           /KH-LĐLĐ   Bắc Kạn, ngày         tháng       năm 2022 
 

KẾ HOẠCH 
Triển khai Cuộc thi công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về giá trị  

của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội  
 

Thực hiện Kế hoạch số 237/KH-TLĐ, ngày 12/8/2022 của Tổng Liên đoàn 
Lao động Việt Nam về tổ chức Cuộc thi công nhân, viên chức, lao động tìm hiểu về 

giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) 
tỉnh xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi đến các cấp công đoàn, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Nhằm tuyên truyền sâu rộng, nâng cao nhận thức của cán bộ, đoàn viên, 
công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp công đoàn về những giá trị 
tích cực, có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo đối với đời sống xã hội. 

2. Thông qua Cuộc thi, phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và CNVCLĐ 
trong công tác thông tin, tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo, góp phần tạo sự đồng 

thuận trong xã hội, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà 

nước. Đồng thời, đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch lợi 

dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để chống phá Đảng, Nhà nước và chế độ, chia rẽ, 

phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

3. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, công đoàn cơ sở tuyên truyền, vận 

động, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ tham gia Cuộc thi đảm bảo hiệu quả. 

II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG, THỂ LỆ CUỘC THI  

1. Đối tượng dự thi 

Cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang công tác, sinh hoạt trong các 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

2. Nội dung các tác phẩm dự thi 

- Chủ đề: Phát huy những giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội. 

- Tác phẩm tập trung vào hai nội dung sau: 

Những giá trị tích cực, có ý nghĩa giáo dục của tín ngưỡng, tôn giáo đối với 

đời sống xã hội thông qua giáo lý, giáo luật, lễ nghi, kiến trúc cơ sở tôn giáo, cơ sở 

tín ngưỡng truyền thống (chú trọng khai thác các chủ đề mang tính tổng hợp từ 

quan điểm của các tôn giáo và từ những câu chuyện, sự kiện, nhân vật, tác phẩm 

nghệ thuật trong lịch sử tôn giáo). Vai trò của giai cấp công nhân, tổ chức Công 

đoàn trong việc phát huy giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo. 

Các biểu hiện lệch lạc, lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo gây ảnh hưởng xấu đến 

trật tự an toàn xã hội và đời sống nhân dân, như hoạt động dân tộc, tôn giáo trái 

pháp luật (tuyên truyền tà đạo, kích động giáo dân chống đối chế độ, kích động tư 

tưởng ly khai tự trị trong đồng bào dân tộc…), hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan,       
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đi ngược lại lợi ích quốc gia, dân tộc, gây ảnh hưởng xấu đối với xã hội. Vai trò 

của giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn trong việc củng cố khối đại đoàn kết 

dân tộc, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số, miền núi và vùng đồng bào có đạo. 

3. Thể loại và hình thức trình bày 

- Các tác phẩm dự thi được viết bằng tiếng Việt, mỗi tác phẩm tối thiểu 500 

từ (khuyến khích hình ảnh minh họa kèm theo). 

- Các tác phẩm dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy, trình bày rõ ràng trên 
một mặt giấy khổ A4.  

- Tác phẩm dự thi ghi rõ: Tác phẩm tham dự Cuộc thi công nhân, viên chức, 

lao động tìm hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội. Thông 

tin về tác giả kèm theo gồm: Họ và tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề 

nghiệp, đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại. 

- Tác phẩm dự thi phải là những bài viết mới, chưa được sử dụng, chưa được 

công bố trên bất kì phương tiện thông tin đại chúng hoặc ấn phẩm nào, chưa đưa 
lên các websites, blogs, các trang mạng xã hội như Facebook, Twitter... của các tổ 

chức, cá nhân. Tác giả dự thi cam kết chịu trách nhiệm pháp lý đối với tác phẩm 

của mình, đảm bảo về tính chân thực, chính xác về nội dung bài dự thi. 

4. Tiêu chí xét chọn bài dự thi 

Các tác phẩm được xét chọn dự thi phải đảm bảo: Có nội dung theo quy định 

tại mục 2 phần II kế hoạch này. Được trình bày rõ ràng, diễn đạt mạch lạc, khúc 

triết, văn phong trong sáng, hấp dẫn. 

5. Cơ cấu giải thưởng 

- Giải tập thể: Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ trao Giấy chứng nhận cho các LĐLĐ 
tỉnh, thành phố, công đoàn ngành Trung ương tổ chức tốt cuộc thi, có nhiều tác 

phẩm dự thi đạt chất lượng và kèm theo giá trị giải thưởng như sau:  
+ 01 giải Nhất: 7.000.000 đồng. 

+ 02 giải Nhì: 5.000.000 đồng/giải. 

+ 03 giải Ba: 3.000.000 đồng/giải. 

+ 05 giải Khuyến khích: 2.000.000 đồng/giải. 

- Giải cá nhân: Nhận Giấy chứng nhận giải thưởng cuộc thi của Tổng LĐLĐ 

Việt Nam và kèm theo giá trị giải thưởng như sau:  
+ 01 giải Nhất: 5.000.000 đồng. 

+ 03 giải Nhì: 3.000.000 đồng/giải. 

+ 05 giải Ba: 2.000.000 đồng/giải. 

+ 30 giải Khuyến khích: 1.000.000 đồng/giải. 

* Tổng giá trị giải thưởng bằng tiền mặt 90.000.000 đồng (Chín mươi triệu đồng). 

Kết quả Cuộc thi sẽ được thông báo đến tác giả và đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử Công đoàn Việt Nam. Giải thưởng dự kiến được trao vào cuối năm 2022. 
6. Số lượng, thời hạn và địa chỉ nhận tác phẩm  

- Mỗi tác giả có thể gửi nhiều tác phẩm nhưng phải thống nhất họ tên hoặc bút danh.  
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- Thời hạn nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 15/9/2022 đến hết ngày 15/10/2022 

(theo dấu bưu điện). 

- Tác giả gửi bài dự thi về LĐLĐ tỉnh (địa chỉ: Tổ 7, phường Đức Xuân, 

thành phố Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn).  

7. Một số quy định khác 

- Đơn vị nhận tác phẩm và Ban Tổ chức cuộc thi không trả lại các tác phẩm 

tham dự Cuộc thi và được quyền sử dụng các tác phẩm dự thi để phục vụ công tác 

thông tin tuyên truyền về dân tộc, tôn giáo. 

- Đơn vị nhận tác phẩm và Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm về 

những tranh chấp bản quyền tác giả có liên quan. Tác phẩm đạt giải nếu vi phạm 

quyền tác giả và các quyền liên quan theo quy định của pháp luật, Ban Tổ chức 

cuộc thi sẽ thu hồi giải thưởng và tiền thưởng. 

- Đơn vị nhận tác phẩm và Ban Tổ chức cuộc thi không chịu trách nhiệm nếu 

trường hợp bài dự thi bị thất lạc trong quá trình gửi hoặc người dự thi cung cấp sai 

thông tin cá nhân, dẫn đến việc không liên lạc được. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với LĐLĐ tỉnh 
- Xây dựng kế hoạch triển khai Cuộc thi công nhân, viên chức, lao động tìm 

hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội. 

- Tuyên truyền về nội dung, diễn biến, kết quả cuộc thi, lan tỏa những tác 

phẩm xuất sắc được đăng tải trên trang thông tin điện tử của LĐLĐ tỉnh. 

- Giao ban Tuyên giáo - Nữ công tổng hợp kết quả cuộc thi; tham mưu cho 
Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh tổ chức xét chọn các tác phẩm tiêu biểu nhất gửi tham 

dự cuộc thi cấp Tổng LĐLĐ Việt Nam.  

2. Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và các công đoàn cơ sở 
- Triển khai chỉ đạo, tuyên truyền, vận động cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ 

tích cực tham gia Cuộc thi. 

- Nhận tác phẩm dự thi của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ thuộc ngành, địa 

phương, đơn vị quản lý và gửi về LĐLĐ tỉnh (qua ban Tuyên giáo - Nữ công). 

- Báo cáo kết quả thực hiện cuộc thi và các tác phẩm dự thi vào báo cáo kết 

quả hoạt động công đoàn định kỳ theo quy định. 

Trên đây là kế hoạch triển khai Cuộc thi công nhân, viên chức, lao động tìm 

hiểu về giá trị của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống xã hội; đề nghị các cấp công 

đoàn quan tâm triển khai thực hiện. 
 

 

Nơi nhận: 

* Gửi bản điện tử: 

- Tổng LĐLĐ Việt Nam (b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy BK; 

- Thường trực, các Ban LĐLĐ tỉnh; 

- Các cấp công đoàn trong tỉnh (t/h); 

- Website LĐLĐ tỉnh; 

* Gửi bản giấy: 

- Các đơn vị chưa sử dụng iOffice (t/h); 

- Lưu: VT, TG-NC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Minh Thanh 

 


