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TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
 

Số: 449 /LĐLĐ 
V/v Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, 

CNVCLĐ, nhân dân tham gia Cuộc thi video clip và 

Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống  

dịch Covid-19 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Thơ, ngày 20 tháng 8 năm 2021 
 

 

Kính  gửi: - Công đoàn cấp trên cơ sở và tương đương; 

- Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố; 

 

Thực hiện Kế hoạch 125/KH-TLĐ về việc tổ chức Cuộc thi video clip và Kế 

hoạch số 126/KH-TLĐ về việc  tổ chức Cuộc thi sáng tác ca khúc về phòng, chống 

dịch Covid-19, ngày 12/8/20214 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban 

Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị Công đoàn cấp trên cơ sở và 

tương đương, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố tuyên 

truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ và nhân dân tham gia 2 Cuộc thi 

với những nội dung như sau:  

I. CUỘC THI VIDEO CLIP VỀ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID - 19 

1. Chủ đề: “Thời khắc khó quên” 

2. Thời gian gửi tác phẩm dự thi: Từ 6h00 ngày 01/9/2021 đến trước 

24h00 ngày 30/9/2021. 

3. Đối tƣợng tham gia: 

Người Việt Nam đang sinh sống, làm việc ở trong nước và ngoài nước; 

khuyến khích những người đang trực tiếp tham gia phòng, chống dịch.  

4. Quy định về tác phẩm: 

* Hình thức: Thi trực tuyến trên nền tảng Tiktok. Bài dự thi là sản phẩm 

video với độ dài không quá 3 phút, màn hình dọc (9:16). Video phải được đăng tải 

trên tiktok kèm đầy đủ hashtag: #blousetrang #khoanhkhackhoquen 

* Số lượng tác phẩm: Mỗi cá nhân có thể tham dự tối đa 3 clips. 

* Nội dung tác phẩm dự 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 
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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. 

5. 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. Đăng tải trên trang cuocsongantoan.vn 

6. Giải thƣởng: Mức thƣởng giải nhất là 30 triệu đồng và các giải khác. 

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. Thời gian nhận tác phẩm dự thi: Bắt đầu từ 00h00 ngày 19/8/2021 đến 

17h00 ngày 01/10/2021 (Tác phẩm dự thi gửi qua đường bưu điện sẽ tính theo dấu 

của Bưu điện). 

3. Đối tƣợng tham gia: Các nhạc sỹ chuyên và không chuyên là người Việt 

Nam đang sinh sống, làm việc ở trong nước và ngoài nước. 

4. Quy định về tác phẩm dự thi: 

* Thể loại: Ca khúc theo các phong cách nhạc đang được lưu hành hợp pháp 

tại Việt Nam. 

* Số lượng tác phẩm: Không giới hạn tác phẩm tham gia cuộc thi. 

* Nội dung tác phẩm dự 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, 
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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. 

5. Hồ sơ và cách thức gửi tác phẩm dự thi 

* Hồ sơ tác phẩm dự thi gồm: 

- 01 bản ký âm đầy đủ phần nhạc và lời trên giấy A4 (bản scan). 

- Khuyến khích 01 bản thu âm ca khúc định dạng file Mp3. 

- 01 Phiếu đăng ký dự thi - theo mẫu đính kèm thể lệ cuộc thi (bản scan). 

6. Giải thƣởng: Mức thƣởng giải nhất là 100 triệu đồng và các giải khác. 

* Các cách thức gửi tác phẩm dự thi: 

- Gửi qua email theo địa chỉ: tuyengiaotld@gmail.com.  

- Gửi qua đường bưu điện theo địa chỉ: Ban Tuyên giáo, Tổng Liên đoàn Lao 

động 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” 

(kèm theo bản scan Phiếu đăng ký dự thi, bản ký âm cùng file thu âm tác phẩm 

trong 01 USB). 

* Kế hoạch và các biểu mẫu 2 cuộc thi: Đăng trên webiste Công đoàn Cần 

Thơ – chuyên mục văn bản phát hành. 

 Thông tin chi tiết về 02 cuộc thi được đăng tải trên website: 

http://congdoan.vn/ và trang Facebook Công đoàn Việt Nam: https:// 

www.facebook.com/congdoanvietnam2017.  

Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố đề nghị Công đoàn cấp trên 

cơ sở và tương đương, Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động thành phố 

thực hiện tốt tinh thần nội dung Công văn này. 

(Gửi đính kèm Kế hoạch 125/KH-TLĐ và Kế hoạch số 126/KH-TLĐ) 

                                                       

Nơi nhận:     
- Như trên; 

- Lưu: TG-NC, VT. 

TM. BAN THƢỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

                                                                                                      Đoàn Văn Dũng 
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