CONG DOAN TCT QUAN L BAY VIT NAM CONG bA xA 1191 CHU NGHLA V1T NAM
BAN TO CHEfC
Dc 1p - Tir do - Hnh phñc
Ha Nôi, ngày 14 tháng 01 nám 2021

So: 3g6/KH-BTC

KEHOACH
T chtrc cuc thi ãnh vii chü d "Net dçp Lao dng ifr VATM"
• Can ci Quyt djnh s 106/QD-.CDTCT ngày 14 tháng 01 nàm 2021 cza Cong
doan Tang cOng ty Quán l) bay Vit Nam ye vic thành 1p Ban To çhc cu5c thi
ánh vài chz d "Net dcp lao d5ng nI VA TM";
Trién khai Ta trInh sá 26/TTr-BNC ngày 13 tháng 01 nám 2021 ca Ban Nü
cong Cong doàn Tang cong ye tO chic Cuc thi ánh vài chi de "Net dçp lao
dng nii VA TM" dã•dtrqc Ban ThzrOizg vi Cong doàn Tong cong lyphé duyt,
Ban ToA chuc Cuçc thi anh vai chu de Net dçp lao dl9ng nu VATM,, trien khai
kê hoch to chic Cuc thi gOm các ni dung sau:
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I. MIJC filCH, NGHA
- Cuc thi là mt hot dng thit thrc chào müng k nim 111 ngày Quc t
phi nü 8/3. To san chai lành mnh cho n cong nhân lao dng Tong cong ty phü
hçrp vói diêu kin hin nay vira dam bão cong tác phông chong djch bnh Covid- 19
vira tang them sr doàn kêt gAn bó giüa các doan viên trong dan vj.
- Tp hçrp dong dào nü CNLD tham gia, to din dan trao dii, hçc tsp, chia sé
kinh nghim trong sang tác ành, phân ánh dy dii, toàn din v ye dçp ciia phti nü
Tng cong ty Quàn l bay Vit Nam trong lao dng san xut.
- Qua cuc thi nhAm suu tam, tuyn ch9n, luu trii ngun ãnh ttr lieu qu giá
ye cong vic ciia nü cong nhân lao dng noi riêng và ngtthi lao dng noi chung
trong Tong cong ty phic vi cho cong tác tuyên truyên.
- D khcri dty nim dam me, phát hin và bi throng khã nàng sang to ngh
thut trong can b nhân viên Tong cong ty, dOng thri to nên stir gän bó, niêm vui,
sir hCrng khii trong cong vic ciia can b, nhân viên, tio dng hrc cho ngui lao
dông yen tam, ht lông cOng hiên cho co quan, don vj.
II. CHU BE vA BOI TUNG D1f Tifi
1) Ghñ d cuic liii:

"Net dçp lao dng nfr VATM"

2) Dii twrng dr thi: Các T Ntr cong trirc thuc Ban Nft cong Cong doãn
Ca so va tuong throng (T Cong doàn).

rn YEU cAu yE TAC PHAM DIX Till
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1) Nçi dung tdc pIzm: Vài d tài da dng nhüng brc ánh ghi lai ni cui,
niêm vui, khoãnh khc dçp. trong lao dung san xuât, trong các si kin quan trçng,
trong hçc tap, cong tác cüa nt cong nhân lao dng noi riông và ngui lao dung nói
chung trong toàn Tng cong ty Quàn l bay Vit Nam thông qua các góc ành chiip
mô tà chãn th%rc.
2) Quy djnh v tdc phiJnz dr liii: Ducic quy djnh chi tit trong Th lê cüa
Cuôc thi.
Liru : - Anh dir thi phâi cO Ni dung phü hçvp vâi chñ d cüa Cuc thi.
- Tp th có ánh gui dr thi thi than 4 trong ãnh bt buc phài là doàn vien
cüa T6 Nt cong hoc t6 COng doàn do.
3) ff,nh (liar (ham gia:
- Ban T chirc Cuc thi chi nhn ânh gui d%r thi ttr các Ban N cong Ca sâ
(không nhn ãnh tr cac cá nhân).
- Anh d thi duçic gri v Ban T chirc drnri dung file ãnh k9 th4t s, djnh
dung jpg, dO phán giài 300dpi, dung hrcing tr 2MB qua dja chi email:
anhlaodongnuvatrngmail.com.
4) Thöi gian nhln ánh dr (hi. Tr ngày 01/02/2021 dn ht ngày 10/3/2021.
IV. BAN TO CHI5'C
Do Ban Thuông vi Cong doàn Tng cOng ty ra Quy& dnh thãnh lap.
V. BAN GIAM KHAO
Do Ban Thumg vt Cong doàn Tng cong ty ra Quy& djnh thành 1p gm:
Di din Ban Thuing vi Cong doàn Tng cong ty, và các thip ânh gia có uy tIn,
kinh nghim.
vi. ca

CAU vA GIA TRJ GIAI THU1NG

- Giái Dc bit, trj giá 7.000.000 VND, kern theo Giy khen ciia Cong doàn
lông cong ty Quàn ly' bay Vit Nam.
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- Giai Nhat tr gia 5.000.000 VND, kern theo Giay khen cua Cong doan Tong
cong ty Quãn 1 bay Vit Nam.
- 04 Giâi Nhi, trj giá mi giái 2.000.000 VND, kern theo Gi.y khen cüa
Cong doàn Tng cong ty Quãn 1 bay Vit Nam.
- 06 giãi Ba, mi giãi tn giá 1.500.000VND, kern theo Giy khen cüa Cong
doàn 16ng cong ty Quãn l bay Vit Nam.
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- 10 giâi Khuyn khIch, mi giâi trj giá 1.000.000 VND, kern theo Giy khen
cüa Cong doàn Tng cong ty Quán l bay Vit Nam.
VII. TO CHUC THC HIN
1) KinhphICu3c thi:
Toân b kinh phI th chirc và kinh phi giài thtthng Cuc thi duçxc trich ttr ngun
kinli phi hoat dng cüa Cong doàn Tng cOng ty.
2) Ban Ta chác Cuôc thi:
- Xây dijng ban hành k hoch, th 1 Cuc thi; Tip nhn tác phm, t chüc
chAm thi cong b kt qua, trao giâi CuOc thi.
va

- Tuyên truyn các hott dng truâc, trong Cuc thi nh&m vn dng toàn th
doàn vien, nht là nü Cong nhãn lao dng Tng cong ty nhit tinh tham gia.
- Xây dijng dr trü kinh phi t chüc, giài thithng và thanh quy& toán theo
ding quy djnh.
3) Các Cong doàn Co

so'

tlrc thu3c

- TEi chüc tuyên truyn sâu rng trong toãn th doàn viôn, nht là lao dng flu;
- Giao thim vi cho Ban Nü cong Co t chirc trin khai k hoach CuOc thi
d&i cac T N&,,cOng; thirc hin rà soát chpn 19c, tang hçip dánh ma các ãnh d%r thi
truoc kin gui ye Ban To chuc (clii tiet duçic quy dpih trong The lç Cuçc tin).
so
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- Vn dçng 100% cac To Nix cong va tuang duong huong ung tham gia.
Trong qua trInh trin khai thirc hin có gI vuOng mac, d nghj lien h trrc
tip vOi Ban T chirc Cuc thi d th6ng nht.
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Noi
- UV BCH CDTCT;
- Các CDCS (d thxc hin);
- Các Ban chuyên d CD TCT;
- Lixu:VT.
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CONG DOAN TCT QUAN L' BAY VIT NAM
BAN TO CHUC

CQNG HOA xA HQI CH[J NGHIA VLT NAM
Dic Lp — Ti do — Hnh phtIc

THE L
Cuc thi ãnh vó'i chü d "Net dçp Lao dng nfr VATM"
(Kern theo Kè hogch t chic cu$c thi sd:316/KH-BTC ngày /4 tháng 01 narn 2021)
Diêu 1. Miic dIch, nghia
- Cuc thi là mt hot dng thit thirc chào mtrng k' nim 111 ngày Quc t
phii nr 8/3. To san chai lath mnh cho nü cong nhân lao dng Tong cong ty phü
hqp vâi diêu kin hin nay vra dam bão cong tác phông chong djch bnh Covid- 19
vra tang them sr doàn kêt gän bó gifla các doàn viên trong dan vj.
- Tp hçp dông dào nü CNLD tham gia, to din dan trao di, lice tip, chia sé
kinh nghim trong sang tác ãnh, phàn ánh dy dü, toàn din ye ye dçp cña phi nü
Tng cong ty Quán l bay Vit Nam trong lao dng san xuât.
- Qua cuc thi nh&m suu tim, tuyn chn, luu tr ngun ánh tu lieu qu giá
ye cong vic cüa n cong nhãn lao dng nói riêng và nguôi lao dng nói chung
trong Tong cong ty phc vi cho cong tác tuyên truyên.
- D khoi dy nim dam me, phát hin va bM duäng khã näng sang to ngh
thut trong can b nhân viên Tong cong ty, dông thai to nén sir gãn bó, hem vui,
sr hi.'rng khi trong cong vic cüa can b, nhân viên, to dng lrc cho ngui lao
dng yen tam, hét lông cong hiên cho ca quan, dan vi.
Diéu 2. Chü d và dôi ttrçrng di thi
1) Chü dê cuc thi:
2) Di tuçng dir thi:
doàn Co sâ và thong throng.

"Net dçp lao dng n& VATM"
Các T N cong trirc thuc Ban N cOng Cong

Diu 3. Ni dung tác phm dr thi
Vôi d tài da dng thting birc ãnh ghi li nii ci.thi, nim vui, khoánh khc dçp
trong lao dng san xut, trong các sr kin quan trçng, trong hc tip, cong tác cña
nr cong nhan lao dng nói riêng và ngu?ñ lao dng nói chung trong toàn Tng
Cong ty Quãn l' bay Vit Nam thông qua các góc ãnh chip mô tã chân thrc.
Diêu 4. Quy d1nh ye tác phm dir thi
- Anh tham gia cuc thi có th chiip bang may ãnh chuyên nghip, din thoi
thông mInh có chit luqng, d net cao, có tInh ngh thut.
- Ni dung anti phü hçp vOi chü d cüa cuc thi; không thrçic dung k5 thut
chinh sra, chap ghép sai lch sir that.
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- Anh dirT thi la anh mau hoac den trang, la anh dan (khong chap nhan anh
b) va chua tmg dat giài thucng hoc trin lam trong bat k cuc thi ánh nào.
- Anh duçic chiip ngay tai ca quan, don. vj, trong các co s& lam vic cña Tng
cong ty Quán l' bay Vit Nam.
- Tp th có ánh glri dirr thi thI nhân v.t trong ành bt buc phài là doan vien
cüa T NU Cong hoc t6 Cong doàn do.
- Anh dirT thi phái cO chü thich d&y dü thông tin (chip i dâu, nhân 4t trong
ânh là ai, dang tham gia hoat dng gI?
) Chü thIch trong môi ánh tôi da 60
chtt.
- Anh giri dirr thi phâi duçic chip tr näm 2020 trâ
day. Mi T6 Nücông
thuOc cac Cong doàn Co s& (hoc tuong ducing) duçic gri tham dirr It nht 01 ành, tM
da là 05 ánh, có th là ành ca nhãn hoc là ãnh ch1ip tp th (tr 02 nguii tr& len,
duçic bao gom ca nam .doan 'vien).
'aj

- Anh d thi ducic gi'ri v Ban T chirc duâi dang file ành k thut s6, djnh
dngjpg, d phân giài 300dpi, dung lixcing tir 2MB tth len.
- Anh vi pham quy djnh cüa Ban T chirc, vi phm thun phong m5 tiric Vit
Nam, gian ln hoc sao chép duói mi hinh thirc s bj loi bO không cn thông báo.
Dieu 5. Sir dung tac pham
- Tp th Co ành dirt thi phái hoàn toàn chju trách thim v bàn quyn cüa cac
tác phm dä gCri dirt thi.
- Cong doàn Tng cong ty cO toàn quyn sir dicing các tác phm dà gui dr thi
cho các hoat dng truyn thông cüa Tng cong ty ma khOng phài trà nhun ánh.
Diu 6. Ban Giám khão cuôc thi
Ban Giám khào cuc thi do Cong doàn T&ig cong ty thành
thành viên:

lap,

gm các

- Dai din Ban Thu?ing vii Cong doàn Tng cong ty;
- Các ngh si thip ãnh chuyên nghip, có uy tIn và nhiu kinh nghim;
Diu 7. Co cu và giá trl giâi thu&ng
- Giãi Dc bit, trj giá 7.000.000 VND, kern theo Giy khen cUa Cong doãn
Tong cOng ty Quãn l bay Via Nam.
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- thai Nhat trl gia 5.000.000 VND, kern theo Giay khen cua Cong doan Tong
cong ty Quãn l bay Vit Nam.
- 04 Giãi Nhl, trj giá mi giài 2.000.000 \TND, kern theo Giy khen cña
COng doàn Tong Cong ty Quãn l bay Via Nam.
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- 06 giái Ba, mi giãi trj giá 1 .500.000VND, kern theo Giiy khen cüa Cong
doàn Tng cong ty Quãn l bay Vit Nam.
- 10 giãi Khuyn khIch, mi giâi trj giá 1.000.000 VND, kern theo Giy khen
cüa Cong doàn Tong cong ty Quãn 1' bay Vit Narn.
Diu 8. Thôi htn nhn tác phm
I. Ban T chirc Cuc thi chi nhn ãnh gl'ri tham dir t1r các Ban Nü cong Co
si (không nhn ãnh tr các cá nhân).
2. Thii gian nhn tác phm dir thi: tir ngày 01/02/202 1 dn ht ngày
10/3/2020.
3. Tip then file ãnh ti dja chi email: anh1aodongnuvatmgmail.com.
Diêu 9: Trách nhim các Ban N& cong co s&
- Co trách nhim trin khai và t chüc tuyên truyn 4n dng, to diu kiin
tt nhtt dam bào 100% các To Nü cong (Va tuong drnTmg) du tham gia cuc thi.
- Thrc hin thng hçip ãnh dti thi tr các T Nü cong (va tuclng duong), dt ten
file ânh theo ding quy djnh cüa Ban To chi'rc; Gri ãnh dr thi ye Ban tO chic kern
theo danh sách tong hçip To ni công, chü thIch ánh (theo mu) gCri kern.
- Cách dt ten ttrng file ãnh dir thi theo mu:
Ma /c) hius thá' tr T NÜ cong (va tutlng dzro'ng)_chz. thIch tác phm
- Ban Tt chirc thng nhAt ma k hiu ten file ành cüa ttrng Ban N cong Co
sâ nhu sau:
1. Ban Nü cong Cong doàn Co quan:

CQ

2. Ban Nü cong COng doàn Cong ty QLB rnin BAc:

MB

3. Ban Nü cong Cong doàn Cong ty QLB min Trung: MT
4. Ban Nü cOng Cong doàn Cong ty QLB min Narn: MN
5. Ban NC cOng Cong doàn 'FT Thông báo tin tüc HK: TTHK
6. Ban N1 cong Cong dioàn TT Quán l luông không luu:

QLL

7. Ban NU cOng Cong doàn COng ty TNHH K thut QLB:

KT

8. T N cOng Cong doàn 'FT Dào to hun luyn nghip vi QLB: DTHL
9. T N cong Cong doàn TT Phi hgp và TKCN hang không: TKCN
10. Ban N cOng COng doàn Ban Quán !' dr an chuyên ngành QLB: QLDA
11. Ban Nü cong Cong doân Trung tam KhI tuqng hang không: KTHK
Biêu 10. Thông tin lien h
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- M9i thông tin chi tit v cuc thi sê duçic dang tâi trén Trang thông tin din
A
ttx cua Tong cong ty Quan iy bay Viçt Nam, tat chuyen mic Cong doan Tong
cong
ty" dja chi truy
https://www.vatm.vn
A
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cap:

- Khi cn lien h vâi Ban T chüc cuc thi qua s din thoai ni b: 8282.
Ban T chüc cuc thi rt mong then duçic sr hu&ng img nhit tInh ciia cac
To Nt cong và các Ban Nft cong Cong doàn cci
trirc thuc Cong doàn Tng
cong ty d cuOc thi thành cong t& dep.
so
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NoinhiIn:/,Z
- UV BCH CDTCT;
- Các CDCS (d thrc hin);
- Các Ban chuyên ct CD TCT;
- Luu:VT
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CONG DOAN
BAN N CONG

Mu 1
CONG bA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Bc Ip - T do - Hnh phñc

DANH SACH cAc TO N CONG TRIIC THUQC
BAN NtJ CONG CONG BOAN
1. TNtcong
2. TôNücông
3.

CONG DOAN
BAN Ng CONG

Mãu 2
CQNG bA XA HO! CHiJ NGHIA VIT NA11
Bc 1p - Ti.r do - Hnh phñc

DANH SACH ANH TRAM D! CUQC THI
NET BP LAO DQNG NtT VATM
srr
1.
2.
3.
4.

CHU THICH ANH
CQ_O1_ Nim vui nü côn,g nhãn lao dng bp an ph%lc vi1
CQO1 Chun bj các suât an cho các hrc 1ung cách ly tai Trung
tam Kim soát không liru Ha Ni
CQ_02_
CQO2_

GHI ciiU

