
TONG LIEN DOAN LAO BONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
WET NAM Bôc 1p  — Tu' do — Hmnh phñc 

S:  /W7  /KH -TLD Ha N3i, ngày  A  tháng 8 nám 2021 

KE HOACH 
To chfrc Cuc thi sang tác ca khüc v phông, chng djch Covid-19 

Thrc hiên chi do cüa B ChInh tr, Ban BI thu, hu&ng img Li kêu gçi 
cüa Tong BI thu Nguyen Phü Tr9ng ngày 29/7/2021, triên khai các Nghj quyêt 
cüa Quôc hi, ChInh phü, các chi th và cong din cüa Thu tuYng ChInh phü ye 
phông, chông djch Covid-19; nhàm dng viên, khich l tinh than chiên dâu và 
chiên thäng djch bnh Covid -19 cüa toàn Dàng, toàn dan và toàn quail ta, dc 
bit là lrc lucng tuyên dâu và can b cong doàn dang no lirc ngày dêm, quyêt 
tam ngàn chn, day lüi dch bnh, Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam phôi hçip 
vi Hi Nhac si Vit Nam triên khai Kê hoach to chirc Cuc thi sang tác ca khüc 
ye phông, chông djch Covid-19 (sau day gçi tat là Cuc thi), c1i the nhu sau: 

I. MUC IMCH, YEU CAU 

1. Muc dIch 

Thông qua Cuc thi, vn dng các nhac si (chuyên và không chuyên) sang 
tác các tác phâm am nhac phãn ánh hin thrc cuc chiên chông Covid -19 day 
khó khãn, gian khô, vói quyet tam cao, nO 1irc hn, doàn kêt, sang tao  cüa toàn 
Dãng, toàn dan và toàn quân ta; dng viên, khich l tinh than vugt khó, chi 
kiên cuyng cüa các 1irc luçing, nhât là lirc luqng tuyên dâu; ca ngçi nhU'ng tam 
guo'ng tn tliy, vuçrt mi khó khàn, thu thách, hy sinh vi süc khOe, tInh mng cüa 
Nhân dan, si.r an toân cüa dat nuc; khàng djnh quyêt tam, dông lông và niêm tin 
mãnh lit cüa câ dan tc chiên thàng di djch Covid-19. 

2. Yen câu 

Tác phm d1,r thi là các ca khic có ni dung tu tuâng phü hqp vui chü 
truong, dumg lôi phông, chông djch bnh Covid- 19 cüa Dâng, Nhà nrnic; có 
chat luçing ngh thut tOt, phü hçp vâi thuân phong m' tiic dan tc Vit Nam. 

Cuc thi dugc t chüc khoa hoc, bài bàn, cong b.ng, cong khai, minh 
bach, hiu qua, an toàn trong bôi cânh phông chOng djch; các tác phâm duc 1ira 
ch9n có sue lay dng, lan tôa, truyen cam hung dê khIch 1 toàn dan chông djch. 

II. NOI DUNG, DOI TUNG THAM GIA 

1. Chü d cüa Cuôc thi: 

"Gial diu noi tuyln ctu" 
2. Ni dung tác phãm tham gia cuc thi 

- Phàn ánh n 1irc cüa toân Dãng, toàn dan, toàn quân ta trong cuc chin 
chông dch bnh Covid-19; nhu'ng khó khàn, gian khô, si,r hy sinh thâm lang, 

1 



dóng gop to lan cüa hrc h.rqng tuyên du; gucing nguai tot, vic tot trong phông 
chông djch bnh. 

- Khc h9a tinh thn n luc vuçit khó, trách nhim, tam huy&, sang tao 
cüa di ngü can b cOng doàn, doàn viên xung phong vào tam dch ho trq doàn 
viên, nguai lao dng gp khó khän, sat cánh cüng nhau triên khai nhim v1i vra 
san xuât an toân, vra chông djch hiu qua. 

- Cam xüc v thai khc d.c bit, näm tháng khó quên; s1r sê chia, doàn 
kêt, quyêt tam, dông lông và hem tin cüa cà dan tc chiên thàng dai  djch 
Covid-19. 

3. Di ttrçYng tham gia 

Gm các nhac s5 chuyên và không chuyên là nguai Vit Nam dang sinh 
song, lam vic a trong rnrac và ngoài nuac. 

Thành viên Ban Td chiIc, Ban Giám kháo và tc thu /çj Cu5c thi khóng 
du'çrc thain gia cuc thi. 

III. QUY DINH yE TAC PHAM DI)' Till 

1. Th 1oui: Ca khüc theo các phong cách nhac dang duqc hxu hành hçip 
pháp tai  Vit Nam. 

2. S ltrçrng tác phãm: Không giói han  tác phm tham gia cuc thi. 

3. Diu kin tác phtm diy thi 

- Tác phm dir thi là các ca khüc có ca tü trong sang, d hiu, ni dung tu 
tu&ng và chat lucmg ngh thu.t tot, phü hgp vai thuân phong m5' tVc  dan tc 
Vit Nam, d phô biên, d hat, d dan dimg hat dan Ca, tOp ca hoc hçip Ca. Tác 
phâm dir thi do chInh tác giá hoc ca si the hin. 

- Tác phâm dr thi phâi là ca khiic dugc sang tác nhung chixa ph bin và 
tham gia bat kS'  cuc thi nào & trung uang, dja phuang và CáC ban, ngành khác. 
Ban To chüc sê không xét giái dôi v&i tác phâm sao chép, mô phông tu&ng a 
giai diu, lôi ca cüa các tác giâ khác trong Va ngoài nucic. 

- TáC giã dir thi chju trách nhim v bàn quyn tác phm di,r thi cüa mInh 
theo quy djnh cua pháp lut. Nêu phát hin táC phâm dat  giài vi pham quy djnh 
ye quyen tác giâ, quyen lien quan, Ban TO chüc s thu hOi giãi thuàng và thông 
báo rng rài trên cac phuo'ng tin thông tin dai  chüng. 

1Y. THQI GIAN TRIEN KHAI, CACH THU'C GIYL TAC PHM Dli' 
Tifi 

1. Thô'i gian to chüc và trao giãi 

- Th&i gian phát dng cuc thi: Ngày 19/8/202 1. 

- Thai gian nhn tác phm dir thi: Bat du tü' 00h00 ngày 19/8/2021 den 
1 7h00 ngày 01/10/2021 (neu tác phâm dir thi gri qua du&ng buu din thI Ban TO 
chüc sê tInh theo dâu Buu diên). 

- Thai gian dánh giá tác phm: Tr ngày 02/10 dn 10/10/202 1. 

2 



- Tng kt và trao giài: Trung tun tháng 10 näm 2021 - Truyn hInh tr1rc 
tiêp trên VTV Dài Truyên hInh Vit Nam gän vói s1r kin Tong Lien doàn Lao 
dng Vit Nam to chüc, chuang trInh "Vit Nam - Khát vng bInh yen". 

2. Ho so' và cách thu'c gü'i tác phãm dr thi 
*Hâ sotácphâm drthigim: 
- 01 bàn k am dy dü phn nhc và 1i trên giy A4 (bàn scan). 
- Khuyn khIch 01 bàn thu am ca khüc djnh dng file Mp3. 
- 01 Phiu dAng k d,r thi - theo mu dinh kern th 1 cuc thi (bàn scan). 
* Các cách thá'c gü'i tác phim dr dii: 
- Giiri qua email theo dja chi: tuyengiaotldgmail.com. 

- Giri qua di.thng buu din ho.c giri trirc tip theo da chi: Ban Tuyên giáo, 
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam - So 65 Quán Sir, Phis?mg Trân Hung D.o, 
Qun Hoàn Kiêrn, Ha Ni. Ngoài bI thu ghi rô Tác phâm tham diy Cuc thi "Giai 
diu no'i tuyên dâu" (gii ban scan Phiêu dáng 1g d thi, bàn kj am cImg file thu am 
tácphâm trong 01 USB). 

Ban T cht'c không chju trách nhim v các tác phdm gt'ri tham gia Cui5c 
thi khóng thing th&i gian quy djnh hoic bj that l4c trong qua trInh gzri tham dy'. 
Tác giá chju trách nhim ye tInh báo mit cia tác phdm c4r  thi frong qua trInh 
gt'ci tác phdm dy' thi ye Ban To cht'c cu5c thi. 

V. HQI BONG GIAM KIIAO 
1. Hi dng Giám khào dánh giá tác phm dr thi là nhUng nhac si chuyên 

nghip cüa Hi Nhc si Vit Nam, rnt so ca si do Tong Lien doàn Lao dng Vit 
Nam và Hôi Nhac si Viêt Narn rni. 

2. Hi dng Giám khào có trách nhim xây dmg tiêu chI chm dirn và 
quy chê lam vic; darn bào châm diem khách quan, cOng bang. 

VI. CI1 CAU GIAI THU'ONG vA M1YC TH!RNG 

- Tng Lien doàn Lao dng Vit Narn s xern xét khen thuOng di vOi các 
tác phâm dir thi dam bào chat lucing; trao Giây chirng nhn giâi thithng và tiên 
thixng dôi vâi các tác phâm dot giài. 

- Ca cu giài tlur&ng cuc thi dçr kin this sau: 
+ 01 Giài Nht, trj giá 100.000.000 dng. 
+ 02 Giãi NhI, mi giài trj giá 50.000.000 dông. 
+ 04 Giài Ba, rni giãi trj giá 3 0.000.000 dng. 
+ 10 Giài Khuyn khIch, mi giài tr giá 10.000.000 dng. 
Mt s giái chuyên d khác tü 10.000.000 dng dn 30.000.000 dng. 

VII. QUY B!NH  S1  DUNG  TAC PHAM THAM DV cuQc Till VA 
TRACH NHIM CUA TAC GIA 

1. Quy dnh sfr ding tác phãm tham gia cuc thi 
- Di vOi các tác phâm dot giài, Tong Lien doàn Lao dng Vit Narn có 

quyên sr diing tác pham cho các hot dng tuyên truyên phi igi nhun. Ban To 
chüc khOng trá li hO sa tác phârn va USB dà g11i tham gia cuc thi. 
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- Ban T chirc së Fçra ch9n mt s tác phm doit giài, dan dirng tiêt mic 
biêu diên tai  Lê tong kêt, trao giài và si:r diing các tác phâm có chat hxcng vào 
các hot dng cüa Cong doàn Vit Nam. 

- Giá trj giài thu&ng së duçc trao trirc tip cho tác giâ có tác phm dir thi 
dot giãi hotc ngu?i duçic tác giã doat giài üy quyên khi kêt thüc cuc thi (tác 
giã phân nhc duqc hithng 70%, tác già phân 1i hu&ng 30% giá trj giâi thu&ng 
và duçc nhn bang giài thuâng niur nhau). Trutrng hçp tác già không có diêu 
kin tham dçr 1 trao giài, Ban To chüc së giri qua &thng bu'u din. 

2. Trách nhim cüa cãc don vi  và tác giã 

- Thirc hin diing quy djnh cüa Cuc thi; vic gui tác phtm tham gia dir 
thi duçyc xem nhu tác giâ dà chap rihn mçi quy dnh, the 1 Cuc thi. 

- Chju trách nhim v bàn quyn tác già, quyn lien quan, chi phi nhn 
giài và thuê thu nhp cá nhân (tiên thung) theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

The2  l cu5c thi duçrc dáng tái trên Báo Lao d5ng, website Tong Lien doàn 
Lao dç5ng Vit Nam, Tgp chI Am nhgc Viçt Nam và trang thông tin din tz'r cia 
các do'n vj. Vic tha dOi, diéu chinh n5i dung the l Cuóc thi thuc thOrn quyên 
cIa Ban To chi'c cuôc thi. 

VIII. TO CHtC THIC HIN 

1. Ban Tuyên giáo Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam 

- Lam dan vj du mi tham muu giup Thumg trirc Doàn Chü tjch Tng 
Lien doàn Lao dng Vit Nam to chirc Cuc thi. 

- Tham mu'u cOng tác huóng dan, don dc chung; tham mixu thành 1p 
Ban To chic, Ban Giám khào Cuc thi; xây dmg kê hoch truyên thông, tong 
kêt Cuc thi. 

- Chju trách nhim trirc tip thu nhn tác phm dir thi; giâi dáp thtc mc, 
tong hçip thông tin tác phâm dir thi. 

2. Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph; Cong doàn ngành trung 
trong và tiro'ng throng 

- Tuyên truyn, vn dng, hrnng dn doàn viên, cOng nhân lao dng và 
Nhân dan sang tác tác phâm tham di.r Cuc thi. 

- Thy vào diu kin ciii th cüa tirng don vj d trin khai, tt chuc Cuc thi 
tó'i các cap cong doàn. L?a  ch9n tác phâm tiêu biêu nhât gui tham dir Cuc thi. 

- Phi hçip vth cac co quan báo chi trên da bàn tinh, thành, ngành d 
thông tin, giâi thiu ye Cuc thi, tuyên truyên, vn dng các dOi tuçlng tham gia 
Cuc thi. 

3. B ngh Hii Nhc si Vit Nam 

- Tu vn v chuyên mon dam bào Cuc thi cht luçing, hiu qua. 

- Tham gia cong tác th chuc và qua trinh phãn loi, thm djnh tác phm. 

- Tuyên truyn tren các phuo'ng tin truyn thông cüa Hi d huy dng 
dOng dào nhc si tham gia. 
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mi. DOAN CHU TICH 
CHU T!CH 

- Nghiên ct'ru trao mt s giâi chuyên d cüa Hi; phi hçip tng kt trao 
giái. 

Trong qua trInh trin khai, nu có vuàng mac, d nghi. lien h vôi Ban T 
chüc cuc thi dê dugc ho trq, giâi dáp (dóng chI Lan Hu'o'ng - SDT. 

0943.223. 199) - 

Noi nhân: 
- Ban TG, DV, VP TW (d b/c), 
- UB TW MTTQVN, 
-VPCP,BYt& 
- D/c Chü tich TLDLDVN (d b/c), 
- Các dông chI PCT TLD, 
- Hi Nhac si Vit Nam (phlhcip), 
- VP, các ban TLD, 
- Các LDLD tinh, thành ph& các CDNTW Va 
trong dirang (dé thirc hin), 
- Lu'u VT, TG. 
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