
          LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH          Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC                           

              

             Số: 119/KH-CĐGD               Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Tham gia Cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19” 

Kỷ niệm 45 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự  

mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021)  

Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy 

(27/11/1981 - 27/11/2021) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 26-KHLT/BDVTU-BTGTU ngày 18 tháng 6 năm 

2021 của Ban Dân vận Thành ủy và Ban Tuyên giáo Thành ủy về tổ chức cuộc thi 

viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19” kỷ niệm 45 năm 

Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh 

(02/7/1976 - 02/7/2021), kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy 

(27/11/1981 - 27/11/2021); 

Thực hiện Kế hoạch số 17-KH/ĐU ngày 25 tháng 6 năm 2021 của Đảng Ủy 

Sở Giáo dục và Đào tạo về tham gia cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng, 

chống dịch COVID-19” kỷ niệm 45 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh 

dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021), kỷ niệm 40 năm Ngày 

thành lập Ban Dân vận Thành ủy (27/11/1981 - 27/11/2021),  

Ban Thường vụ Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố xây dựng kế hoạch 

tham gia cuộc thi với nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

- Nhằm giáo dục truyền thống tương thân tương ái, “lá lành đùm lá rách” của 

nhân dân Việt Nam; góp phần xây dựng con người thành phố văn minh, hiện đại, 

nghĩa tình. 

- Hội thi được triển khai nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, nhà 

giáo, người lao động trong ngành với những cảm xúc, cảm nhận, hình ảnh được 

chuyển tải thông qua những câu chuyện nghĩa tình cùng nhau đồng lòng, đoàn kết 

nơi tuyến đầu chống dịch, việc ghi nhận những câu chuyện thực tế trong thực hiện 

nhiệm vụ phòng, chống dịch hiện nay. 

- Tuyên truyền giới thiệu và nhân rộng những gương tập thể, cá nhân và điển 

hình là những nhân vật có thật trong đời sống thông qua các mẫu chuyện về “Tình 

người nơi tuyến đầu chống dịch COVID-19”; đồng thời, giới thiệu các mô hình sáng 

tạo, cách làm hay, mới góp phần làm tốt hơn trong công tác dân vận tại địa phương. 
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II. QUY ĐỊNH CHUNG 

1. Đối tượng 

Cán bộ, nhà giáo, người lao động trong ngành giáo dục tại Thành phố Hồ Chí 

Minh. 

2. Nội dung cuộc thi 

- Nội dung tập trung viết về công tác phòng, chống dịch ở Thành phố Hồ Chí 

Minh, có thể là chuyện kể, ghi chép lại cảm xúc về những câu chuyện người thật, 

việc thật; những việc làm, hành động, nghĩa cử cao đẹp chia sẻ của tập thể, tổ chức, 

cá nhân trong việc hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, Lãnh đạo Thành phố cùng 

đồng hành, tích cực tham gia phòng, chống và vượt qua đại dịch COVID-19 nhằm 

thực hiện mục tiêu kép, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình, cộng đồng và phát 

triển kinh tế, xã hội của thành phố, đất nước. 

- Bài viết về những tấm gương hy sinh, xả thân, cống hiến cao cả của lực 

lượng tuyến đầu chống dịch bệnh (đội ngũ y, bác sĩ, lực lượng quân đội, công an, 

dân quân, cán bộ địa phương…). 

- Bài viết có ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục, động viên, cổ vũ tinh thần đoàn 

kết, mang tính nhân văn, thể hiện truyền thống tương thân tương ái, giúp lan tỏa các 

giải pháp, cách làm hay của các tập thể, cá nhân tích cực trong cộng đồng, đặc biệt 

là trong giai đoạn toàn dân đồng lòng, đoàn kết phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Các bài viết tham gia dự thi chưa được đăng, phát trên báo, đài, trang tin, 

bản tin. 

3. Hình thức 

- Thi viết theo thể loại văn xuôi (truyện ngắn, bút ký, tản văn, bài báo…). 

- Bài viết tham gia dự thi có độ dài từ 700 đến 1.000 từ (khuyến khích đính 

kèm hình ảnh minh họa liên quan đến bài viết), tiếng Việt, sử dụng phông chữ 

Times News Roman, cỡ chữ 14. 

- Bài thi không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức. 

4. Thời gian tổ chức cuộc thi 

- Tháng 6 năm 2021: phát động và triển khai tổ chức cuộc thi trong ngành. 

- Thời gian nhận bài viết: Từ ngày 02 tháng 7 năm 2021 đến ngày 15 tháng 9 

năm 2021. 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

- Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố triển khai cuộc thi trong ngành; theo 

dõi, tổng hợp và gửi bài dự thi đến Ban tổ chức cuộc thi cấp thành phố đúng yêu cầu 

và thời gian quy định. 

- Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch, triển khai đến cán bộ, 

nhà giáo, người lao động tại đơn vị, cơ sở và chọn 05 bài dự thi xuất sắc tham gia 

dự thi cấp ngành. 

- Công đoàn cơ sở thực hiện báo cáo tình hình dự thi cấp cơ sở về Công đoàn 

ngành Giáo dục Thành phố trước ngày 15/9/2021 (theo mẫu đính kèm). 

Cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19” là 

một trong những hoạt động mang ý nghĩa nhân văn, cổ vũ tinh thần, góp phần thực 

hiện thắng lợi trong cuộc chiến phòng chống COVID-19 của toàn thành phố, Công 

đoàn ngành Giáo dục Thành phố đề nghị Ban Chấp hành Công đoàn cơ sở trực 

thuộc báo cáo với Cấp ủy, phối hợp với Lãnh đạo đơn vị tổ chức triển khai, động 

viên cán bộ, nhà giáo, người lao động tại đơn vị tích cực tham gia cuộc thi. Trong 

quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời báo cáo về Công đoàn ngành Giáo 

dục Thành phố để được hướng dẫn (liên hệ đ/c Lưu Thiên Đức - UV.BTV Công 

đoàn ngành Giáo dục thành phố, số điện thoại 0903.308.308)./. 

   TM. BAN THƯỜNG VỤ 

    CHỦ TỊCH 

 

        (đã ký và đóng dấu) 

 

 

       Nguyễn Thị Gái 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- CĐGDVN, LĐLĐTP (để báo cáo) 

- Đảng ủy, BGĐ Sở GDĐT (để báo cáo)                             

- Thủ trưởng các đơn vị (để phối hợp ) 

- CĐCS trực thuộc (để thực hiện) 

- Lưu VP. 
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CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                 Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

CĐCS: ………………………………                           

                  

             Số:       /BC-CĐCS …                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2021 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ 
Tham gia Cuộc thi viết “Tình người nơi tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19” 

Kỷ niệm 45 năm Ngày Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự  

mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (02/7/1976 - 02/7/2021)  

Kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Ban Dân vận Thành ủy 

(27/11/1981 - 27/11/2021) 

 

 Tổng số CB-GV-NV: ……………………………………………………………. 

 Tổng số Đoàn viên Công đoàn: …………………………………………………. 

1) Có xây dựng, triển khai kế hoạch tham gia Cuộc thi trong ĐVCĐ, CB-GV-NV: 

- Kế hoạch số: …………………………………..………………………………..……….  

- Ngày triển khai: ……………………………...…………………………………………. 

2) Có tổ chức Cuộc thi (cấp cơ sở) trong ĐVCĐ, CB-GV-NV: …………….…….………. 

- Số người tham gia: …………… Tỉ lệ (người tham gia/ Tổng số ĐVCĐ): …………....… 

- Tổng số bài viết: ……………… Tỉ lệ (người tham gia/ Tổng số ĐVCĐ): …………....… 

3) Kết quả Cuộc thi cấp cơ sở: 
 

STT Họ và tên người đạt giải Chức vụ Đạt Giải 

1   Nhất 

2   Nhì  

3   Ba 

4   … 

5   … 

 

4) Kinh phí tổ chức Cuộc thi cấp cơ sở: 

- Tổng số tiền: …………………………………………………………………...………..  

- Nguồn kinh phí: ………………………………………………………………..…..…… 

 +) Kinh phí CĐCS: ……………………………………………………..………… 

 +) Kinh phí do Chính quyền hỗ trợ: ……………………………………………….. 

   TM. BAN CHẤP HÀNH 

    CHỦ TỊCH 

        (ký tên và đóng dấu) 

 

 

 


