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KẾ HOẠCH  

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 
 (08/3/1910 – 08/3/2021) và 1981 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng 

Thực hiện Kế hoạch số 07/KH-LĐLĐ ngày 04/02/2021 về việc tổ chức các hoạt động 
kỷ niệm 111 năm ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 – 8/3/2021) và 1981 năm cuộc khởi nghĩa 
Hai Bà Trưng và Chương trình công tác năm 2021 của Công đoàn ĐHQG-HCM, Ban nữ 
công Công đoàn ĐHQG-HCM triển khai một số nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Tạo không khí giao lưu, đoàn kết, thân thiện giữa các đoàn viên công đoàn  trong hệ 
thống ĐHQG-HCM. 

2. Thu hút sự quan tâm và tham gia của các cá nhân, đơn vị vì mục tiêu tiếp thêm niềm 
vui, sức mạnh, ý chí và tinh thần cho các CBVC-LĐtrong ĐHQG-HCM, đồng thời cũng 
đảm bảo quy định tiếp tục thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn Thành 
phố Hồ Chí Minh. 

3. Việc tổ chức các hoạt động chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2021 phải thiết 
thực, ý nghĩa, an toàn, tiết kiệm, hiệu quả và thu hút đông đảo CBVC-LĐ nữ và cả nam 
tham gia. 

II.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Đối với Công đoàn ĐHQG-HCM 
1.1. Tham gia hoạt động do Liên đoàn Lao động Tp.HCM tổ chức 

Tham gia các khoá tập huấn, truyền thông, các hoạt động các hoạt động văn hóa, 
văn nghệ, thể dục thể thao,... do Ban Nữ công,Ban Tuyên giáoLiên đoàn Lao động thành 
phố, Cung Văn hóa Lao động Thành phố tổ chức nhằm phục vụ đời sống tinh thần cho 
đội ngũ nữ CNVC-LĐ trên địa bàn. 

1.2. Hoạt động do Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức 
1.2.1. Cuộc thi ảnh/album ảnh chủ đề “Nét đẹp nữ ĐHQG-HCM” 
 Công đoàn ĐHQG-HCM phát động cuộc thi ảnh/album “Nét đẹp nữ ĐHQG-

HCM”trong toàn ĐHQG-HCM nhằm tôn vinh những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị 
trong cuộc sống thường nhật của Nữ cán bộ -viên chức, người Lao động ĐHQG-HCM. 

a. Tên cuộc thi: Cuộc thi ảnh/album ảnh chủ đề “Nét đẹp nữ ĐHQG-HCM” 
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b. Đối tượng dự thi: Tất cả nữ cán bộ -viên chức, người lao động,đoàn viên công 
đoàn (CBVC-LĐ, ĐVCĐ) trong diện biên chế và hợp đồng của các đơn vị thành viên, 
trực thuộc Công đoàn ĐHQG-HCM. 

c. Nội dung: 
- Cuộc thi ảnh “Nét đẹp nữ ĐHQG-HCM”trong toàn ĐHQG-HCM nhằm tôn 

vinh những khoảnh khắc hạnh phúc giản dị trong cuộc sống thường nhật của nữ CBVC-
LĐ, ĐVCĐ ĐHQG-HCM, đặc biệt chủ thể của bức ảnh là nữ giới. 

- Nội dung của tác phẩm dự thi ca ngợi vẻ đẹp người phụ nữ trong cuộc sống và trong 
hạnh phúc gia đình, khuyến khích sự san sẻ gánh nặng công việc với người phụ nữ.  

d. Thể lệ hội thi: 

- Ảnh gửi về phải là ảnh số, định dạng file JPG, độ phân giải cao, dung lượng ít nhất 
từ 02MB trở lên.  

- Ảnh dự thi có thể ảnh màu hoặc đen trắng, được chụp từ các máy ảnh chuyên nghiệp 
hoặc từ các thiết bị điện tử khác (điện thoại, máy ảnh số…); Không được phép chỉnh sửa ảnh 
bằng các phần mềm chuyên dụng để nâng cao chất lượng, không được phép cắt ghép ảnh. 

- Mỗi bộ ảnh dự thi phải được minh họa bằng các thông điệp và có chú thích đầyđủ 
thông tin bằng file văn bản (tối đa 100 chữ) gửi kèm: 

- Thời gian, địa điểm sáng tác.  

- Nội dung bức ảnh có chú thích đầy đủ thông tin (chụp ở đâu, nhân vật trong ảnh là 
ai, đang tham gia hoạt động gì…).  

- Thông tin về tác giả: Họ tên, đơn vị, email, điện thoại liên hệ. 

- Tác giả không được phép ký tên, chèn biểu tượng cá nhân hoặc bất cứ nội dung gì 
khác vào ảnh. 

- Ban Tổ chức không chấp nhận ảnh đã đoạt giải ở các cuộc thi khác. 

- Ảnh dự thi không vi phạm thuần phong mỹ tục và các quy định của luật pháp Việt 
Nam. 

- Tác giả chịu toàn bộ về pháp lý của các bức ảnh trước pháp luật. 

- Ban Tổ chức có quyền sử dụng các ảnh dự thi vào mục đích quảng bá cho hội thi và 
các hoạt động khác trong và sau quá trình diễn ra cuộc thi mà không phải trả lệ phí. 

e. Về hình thức: 
- Thi ảnh rời: Là những bức ảnh ghi lại hoạt động trong 5 năm gần đây nhưng không 
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được trùng lặp hoạt động. 
- Thi album: Mỗi album tối thiểu 02 tấm hình/năm trong 5 năm gần đây và có chú 

thích cụ thể ở mỗi tấm hình và có tối thiểu 05 hoạt động khác nhau.Hình thức album: clip 
f. Số lượng: 
- Ảnh rời: Không hạn chế số lượng 
- Album ảnh: 
+ Các CĐCS có 150 CBVC-LĐ trở lên: 03 album hình /CĐCS  

+ Các CĐCS còn lại là: Từ 01-02 album hình /CĐCS 
g. Thời gian, địa điểm nộp album dự thi: Từ ngày ra thông báo đến trước 16g00 

ngày 19/3/2021 và gửi mail về theo đia chỉ congdoan@vnuhcm.edu.vn. Lưu ý Ban tổ 
chức chỉ nhận tác phẩm dự thi từ các CĐCS không nhận các cá nhân. 

h. Thành phần Ban tổ chức: 
- Đ/c Lâm Tường Thoại - Chủ tịch CĐ ĐHQG-HCM: Trưởng ban; 
- Đ/cDương Thị Bích Huệ -UV BCH CĐ ĐHQG-HCM, Trưởng ban Nữ công 

Công đoàn ĐHQG-HCM:  Phó Trưởng ban; 
- Đ/c Ngô Mỹ Hương – UV BTV, Chánh Văn phòng CĐ ĐHQG-HCM: Ủy viên; 
- Đ/c Nguyễn Phương Nhã - UV BCH CĐ ĐHQG-HCM, Phó Trưởng ban Nữ 

công Công đoàn ĐHQG-HCM: Ủy viên;  
- Đ/c Hoàng Thị Hồng Nhung - UV BCH CĐ ĐHQG-HCM, Phó Trưởng ban Nữ 

công Công đoàn ĐHQG-HCM: Ủy viên;  
- Đ/c Phan Thị Hải - Chuyên viên Văn phòng CĐ ĐHQG-HCM: Ủy viên. 
i. Thành phần Ban giám khảo: 
- Đại diện Ban Nữ côngLĐLĐ TP; 
- Đại diện Hội nhiếp ảnh gia Tp.HCM; 
- Đại diện Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM. 
j. Cơ cấu giải thưởng: 
v Giải tập thể (cho CĐCS có tỷ lệ CBVC-LĐ tham dự trên tổng số CBVC-LĐ tại đơn 

vị cao nhất, không phân biệt thi ảnh rời hay thi album). 
- Giải nhất: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 2.000.000 đồng  
- Giải nhì: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 1.500.000 đồng  
- Giải ba: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 1.200.000 đồng  
- Giải khuyến khích: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 800.000 đồng  
v Giải cá nhân thi album 
- Giải nhất: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 1.200.000 đồng  
- Giải nhì: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 900.000 đồng  
- Giải ba: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 700.000 đồng  
- Giải khuyến khích: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 500.000 đồng  
v Giải cá nhân thi ảnh rời 
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- Giải nhất: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 300.000 đồng  
- Giải nhì: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 200.000 đồng  
- Giải ba: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 150.000 đồng  
- Giải khuyến khích: Giấy khen của Công đoàn ĐHQG-HCM và 100.000 đồng  
Ngoài ra, Ban tổ chức sẽ sử dụng những ảnh, clip đạt giải đăng tải trên website của 

Công đoàn ĐHQG-HCM, bản tin ĐHQG-HCM, ... 
1.2.2. Chương trình “Áo dài – trao gởi yêu thương” 
-Nội dung: Ban Nữ công phát động chương trình “Áo dài – trao gởi yêu thương” 

nhằm trao tặng áo dài (vải hoặc áo dài trắng; vải, trang phục áo dài may sẵn (có kèm theo 
size áo),…) cho nữ công nhân lao động và con công nhân lao động (là học sinh cấp 3, sinh 
viên) có hoàn cảnh khó khăn do LĐLĐ TP phát động. Dự kiến là 200 áo dài (vải và áo dài 
may sẵn). 

-Hình thức: Phát động, kêu gọi trong toàn thể CBVC-LĐ ĐHQG-HCM nhằm quyên 
góp:  

+ Vảiáo dài trắng hoặc vải áo dài màu chưa may;  

+ Áo dài may sẵn còn mới/sử dụng được…; 

Cho nữ công nhân lao động và con công nhân lao động là học sinh cấp 3, là sinh 
viêncó hoàn cảnh khó khăn.Lưu ýhình thức gởi sản phẩm:Các tổ trưởng có trách nhiệm 
kiểm tra, tổng hợp số lượng, đóng gói bao nilon, đối với áo dài may sẵn phải ghi rõ kích cỡ 
(cân nặng, số đo 3 vòng, dài áo) hoặc size áo trên từng sản phẩm; đảm bảo sản phẩm áo dài 
đạt chất lượng và còn giá trị sử dụng từ 80% trở lên. 

-Tổ chức thực hiện:khuyến khích  các CĐCS như sau: 

+ 06 CĐCS là các Trường Đại học thành viên: tối thiểu từ 15 xấp vải hoặc áo 
dài may sẵn/CĐCS 

+ Các CĐCS còn lại: tối thiểu từ 05xấp vải hoặc áo dài may sẵn/CĐCS. 
2. Đối với các Công đoàn Cơ sở 

- Căn cứ tình hình thực tiễn đơn vị tổ chức các hoạt động thiết thực Kỷ niệm 111 năm 
Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 — 8/3/2021) và 1981 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng 
và biểu dương những CBVC-NLĐ nữ tiêu biểu phù hợp với đơn vị (ví dụ: Tổ chức các hoạt 
động họp mặt; tọa đàm, hội thảo các chuyên đề vềgiới, bình đẳng giới, xây dựng hạnh phúc 
gia đình, phòng chống bạo lực gia đình, nuôi con khỏe - dạy con ngoan, dân số - sức khỏe 
sinh sản, tư vấn dinh dưỡng bữa ăn gia đình, …; tuyên truyền các chuyên đề và các Luật, Bộ 
Luật liên quan đến nữ CNVC-LĐ; giao lưu các gương điển hình nữ CNVC-LĐ điển hình 
trong công tác, trong xây dựng gia đình bền vững,… nhằm mang lại hiệu quả và ý nghĩa 
thiết thực, thu hút đông đảo nữ CNVC-LĐ tham gia). 

- Tham dự vào các hoạt động do LĐLĐ TP và Công đoàn ĐHQG-HCM tổ chức; 



 

- Tiếp tục tổ chức các hoạ
cảnh khókhăn... 

Trên đây là Kế hoạch tổ
(8/3/1910- 8/3/2021) và 1981 nă
các công đoàn cơ sở tùy tình hình th
đảm bảo nội dung và thời gian theo y
phòng Công đoàn ĐHQG-HCM 
Lao động Tp.HCM. 

Trân trọng./.  
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Chấp hành CĐ ĐHQG

- Đảng ủy, Ban Giám đốc Đ

- Ban Nữ công LĐLĐ TP (đ

- Lưu VP. 
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ức các hoạt động chăm lo cho gia đình CBVC-LĐ

ế ạch tổ chức hoạt động kỷ niệm 111 năm Ngày 
8/3/2021) và 1981 năm cuộc Khởi nghĩa Hai Bà Trưng, Ban Thư

ùy tình hình thực tế tại đơn vị xây dựng kế hoạch triể
ời gian theo yêu cầu của kế hoạch, báo cáo kết quả ho

HCM trước ngày 02/4/2021để tổng hợp báo cáo v

Đ ĐHQG-HCM; 

c ĐHQG-HCM; 

Đ TP (để báo cáo); 

LĐ nữ có hoàn 

ày Quốc tế Phụ nữ 
Ban Thường vụ đề nghị 

ế ạch triển khai thực hiện, 
ết quả hoạt động về Văn 

ợp báo cáo về Liên đoàn 

 


