
TONG LIEN BOAN LAO BONG CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
VIET NAM Bc 1p — Tir do — Hinh phüc 

S:4o /KH -TLD Ha Nói, ngayA2thang 8 nàm 2021 

KE HOACH 
To chfrc Cuc thi video clip v phông, chEng djch Covid -19 

Thirc hin chi ctto cüa Bô ChInh trj, Ban BI thu, hu&ng trng Li kêu gi 
cüa Tong BI thu Nguyen Phü Tr9ng ngày 29/7/2021, triên khai các Nghj quyt 
cüa Quôc hi, ChInh phü, các chi thj và cong din cüa Thu tuàng ChInh phü v 
phông, chông dch Covid-19; nhàm khIch 1, dng viên tinh than chiên dâu và 
chiên thäng dch bnh Covid -19 cüa toàn Dâng, toàn dan và toàn quân ta, dc 
bit là 1irc lugng tuyên dâu và can b cOng doàn dang no 1irc ngày dêm, quyêt 
tam ngàn chn, day lüi djch bnh, Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam triên 
khai Kê hoch to chrc Cuc thi video clip ye phông, chông djch Covid-19 (sau 
day gi tat là Cuc thi), cii the nhu sau: 

I. MJC BICH, YEU CAU 

1. Muc dIch 
- Cuc thi gop phn phãn ánh kp thai nhmg hot dng tiêu biu, hInh 

ânh dp cüa toãn Dàng, toàn dan, toàn quail ta, nhât là hInh ânh [crc 1ung tuyên 
dâu dang no lirc ngày dêm trong cOng cuc phông chông dii djch Covid- 19. 

- Thông qua cuc thi, tuyên truyn dn toàn xã hi nhüng mô hInh hay, 
giái pháp an toàn, phông chông Covid -19 hiu qua, tinh than doàn kêt, nhumg 
cam, sé áo, yêu thuang, düm boc, gop công, gop süc day lüi Covid-19 trong 
cong dông; phân ánh nhüng khó khan, vat và, sir hy sinh thâm lng cüa [crc 
luong tuyên dâu trong cuc chiên giành git sir sOng cüa nguYi dan, nhât là các 
thây thuôc, 1irc luçmg vu trang và can b cong doàn; tuyên truyên dê nguJi dan 
dông cam, lay dng truóc nôi khó khãn, vat và cüa lirc luçing tuyên dâu, tü do 
nâng cao thüc phông chông djch. 

- Gop phn nâng cao hiu qua, thirc chtt cong tác truyn thông cOng doàn; 
bô sung them nguôn dQ' lieu quan tr9ng, nghia lam ca s du lieu hoat dng cüa 
to chuc cong doàn; khàng djnh vai trô cüa tO chuc cong doàn, doàn viên chung 
tay cüng ChInh phü thrc hin nhim v11 chinh trj cüa dat nuc. 

2. Yêu câu 
Tác phm dr thi là nhtrng hInh ânh, video có ni dung tu tu&ng phü hçTp 

vâi chü trucing, dung lôi phông, chông djch bnh Covid-19 cüa Dãng, Nhà 
nuc; có chat luçmg ngh thut tot, phü hçp vói thuân phong m5 tic Vit Nam. 

Cuc thi duçc t cht'rc bài bàn, cOng khai, minh bach,  có sirc lan tOa; dam 
bào chat lugng cüa tác phâm và hiu qua cUa Cuc thi. 

II. NOI DUNG, DOI TIXQNG THAM GIA 
1. Chü d cüa Cuc thi: "Tithi kh& k11th quên" 

1 



2. Ni dung tác phm tham gia cuc thi 

- Phân ánh n lirc cüa toàn Dãng, toàn dan, toàn quân ta trong cuc chin 
chông djch bnh Covid-19; nhUng mô hInh hay, giâi pháp hiu qua trong phông 
chông djch; tinh than doàn kêt, dông lông, nhiximg cam, sé áo, dóng gop nguôn 
lirc, quyêt tam chiên thàng dch bnh. 

- Khc h9a nhng kho khàn, gian kh& s1r hy sinh thm 1tng và dóng gop 
to lan cüa lirc luçmg tuyên dâu, dc bit là nhUng "chiên si áo träng" trén tuyên 
dâu chông djch và sir chàrn soc cüa nhân dan, chInh quyên và cong doàn các cap 
dôi vOi hrc luçrng tuyên dâu thông qua các câu chuyn, hInh ành cam dng, khó 
quên. 

3. Di tirçng tham gia 

Nguai Vit Narn dang sinh sang, lam vic & trong nu&c và ngoài nu&c; 
khuyên khich nhmg ngu&i dang trrc tiêp tham gia phông, chông dch. 

Thành viên Ban To chc, Ban Giám kháo và t thw k cu5c thi khOng 
du'çrc tham gia cu5c thi. 

III. QUY DHH yE TAC PHM DL' ThI 

1. HInh thffc: Thi tryc tuyn trên nn tang Tiktok. Bài dir thi là san ph.m 
video v&i d dài khOng qua 3 phüt, man hInh d9c (9:16). Video phài ducc däng 
tài trên tiktok kern day dñ hashtag: #blousetrang #khoanhkhackhoquen 

2. S ltrçvng tác phâm: Mi cá nhân có th tham di,r ti da 3 clips. 

3. Diu kin tãc phâm diy thi 

- Video clip không vi phtm các quy djnh cüa pháp lut, không trái thdtn 
phong m5 tiic cüa dan tc Vit Nam. HInh ành trong video clip là chân thirc. 
Khuyen khIch sang tác bài/don hat, bail doan tha, phô tho thành nhac, l&i dan 
dê lông ghép vào clip... Hn chê tôi da rung läc, hInh ành m&, không rO ni 
dung. Am nhc trong video clip di.,r thi không vi phtm bàn quyên theo quy dnh 
cña Tiktok và Ban to chirc. Tác phâm dr thi phài dugc dt ten và có 1&i bInh 
minh hça ye ni dung, nghia cüa tác phâm. 

- San phm chua tham dr và dt giài trong cuc thi nào tru&c do. Ban t 
chirc có quyên thu hôi giái thu&ng và hu bO kêt qua diôi v&i nhüng tác phâm vi 
phm the l cuc thi. Nêu video clip do nhiêu ngu&i gi:ri di,r thi së tInh bài dir thi 
thuc ye ngi.thi giri bài dâu tiên den Ban To chüc. Tác già se chu trách nhim 
trong tnthng hçip ban tO chirc phát hin có sai phrn trong quy djnh hay gian ln 
ye cách bInh chon. 

IV. Th(I GIAN TRUN KHAI, CACH TnJIJ'c G1[ TAC PHM DIX Tifi 

1. Thôi gian to chfrc và trao giãi 
- Th&i gian phát dng cuc thi: Ngày 19/8/2021. 

- Các tác giã g1ri tác ph.m d? thi tü 6h00 ngày 01/9/2021 dn tru&c 24h00 
ngày 30/9/202 1. 

- 05/10/2021: COng b k& qua Cuc thi 
2 



2. Cách thtc gui tác phâm dir thi 

Thông tin chi tit cuc thi duçic dáng tâi trên Website và Fanpage cüa 
Cong doàn Y tê Vit Nam: http://congdoanvietnam.org.vnl  và 
http ://congdoanytevietnam. org.vnl; https ://www. fb. com/congdoanytevietnam  và 
website cüa Tp chI Lao dng và Cong doàn: https://cuocsongantoan.vnl  

Cách thüc nôp bài thi 

Bithc 1: Dãng tâi video clip len Tiktok cá nhân kern dy dü hashtag cüa Cuc 
thi. 

Buóc 2: Gi:ri bâi dr thi v cho Ban T chüc bang cách din thông tin vào 
link dàng k cüa Cuc thi. Däng tâi trên trang cuocsongantoan.vn 

3. Cách thfrc chm dim 

Các bài thi së dugc chm dim bInh ch9n can cir vâo s luqng tuang tác 
trên Tiktok vâ diem chuyên mon do Hi dông Giám khão dánh giá và châm 
diem. 

4. Htnrng dn thông tin v video clip: d cht hrcing các video clip dit 
yêu câu Cuc thi, Ban To chCrc hi.thng dn tti phi hic. 

V. HOI BONG GIAM KHAO 

1. Hi dng Giám khâo dánh giá tác phrn dci thi gm các chuyên gia di 
din cüa Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam, HOi  Ngh s5 nhiêp ánh Vit Nam, 
Cong doàn Y tê, Tp chI Lao dng và Cong doàn, Tiktok Vit Nam vâ Tiktoker 
uy tin; Nguyn Ng9c Lam - Nhà san xuât và dto din. 

2. Hi dng Giám kháo có trách nhirn xây dmg tiêu chi chm dim và 
quy chê lam vic. 

VI. CC CAU GIAI THU'ONG VA MC THU'ONG 

- Tong Lien doán Lao dng Vit Nam và các dan v t chüc thiic hin 
xem xét khen thu&ng dOi véd các tác phâm dci thi dtt chat luqng; trao Giây 
chüng nhn giãi thuing và tiên thithng dOi vói các tác phâm doit giãi. 

- Cci cu giâi thithng cuc thi dr kin nhu sau: 

+ 01 Giâi Nht, trj giá 30.000.000 dng. 

+ 02 Giãi NhI, mi giâi trj giá 15.000.000 dng. 

+ 03 Giái Ba, mi giâi trj giá 10.000.000 dng. 

+ 10 Giái Khuyn khich, mi giái trj giá 3.000.000 dng. 

Mt s giâi thuông chuyên d ducic trao cho các "chin s áo trng" tham 
gia chông djch và mt sO dOi tuçlng dc thñ khác. 

VII. KINH PHI 

- Ngun kinh phi chi hoit dng thithng xuyên cüa Cong doàn Y t Vit 
Nam: chi kinh phi to chirc và giâi thung Cuc thi. 

- Kêu gi xâ hi hóa ngun lrc phiic vit Cuc thi, dam bâo dat  It nht 2/3 
tong kinh phi. 
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VIII. TO CHI5'C THIC HIN 

1. Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam 

Giao Ban Tuyên giáo Tng Lien doàn lam du m6i theo dôi v vic t 
chirc Cuc thi; có van ban don dôc các cap cOng doàn tuyên truyên và tham gia 
Cuc thi. 

Giao Cong doàn Y t Vit Nam chü tn, phi hçip vâi Tp chI Lao dng 
và Cong doàn to chirc Cuc thi dam bâo yêu câu, miic dIch de ra; hai dan vj chju 
trách nhim ye toàn b kinh phi, ni dung và các diêu kin tO chüc Cuc thi. 

2. Cong doàn Y t Vit Nam 

- Chñ trI trin khai K hoach  t chüc Cuc thi dáp img mlic tiêu, yêu cu 
dê ra cüa Doàn Chü tjch Tong Lien doân. Xây dimg kê hoach  phân cOng nhim 
vi.i cii the giUa hai dan vj và các b phn ben trong cüa tirng dan vj dê to chüc 
thiic hiên. 

- Thánh 1p  Ban T chirc, Hi dng Giám kháo Cuc thi. Thành phn Ban 
To chü'c bao gôrn: Thithng trirc và lãnh dto các ban, Van phOng Cong doàn Y tê 
Vit Nam, dai  din lãnh dao  và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tong Lien doàn, 
länh dto Tp chI Lao dng & Cong doàn, có the m?i them dti din co quan, dan 
vj lien quan; Ban To chirc cuc thi 1ira chn và quyêt djnh thành 1p Hi dOng 
Giám kháo Cuôc thi. 

- Ban hành Cong van hthng dn các CDCS trrc thuc, CDN Y tê các 
tinh, thành phô tham gia Cuc thi. 

- Xây drng dir toán kinh phi, chun b các diu kin khác phiic viii cho 
Cuc thi. 

- Phi hçp Tp chI Lao dng & Cong doàn huy dng nguôn xã hi hóa. 

- Báo cáo kt qua t chiirc Cuc thi v Tong Lien doân sau ngày tong kêt, 
trao giãi Cuc thi không qua 5 ngày. 

3.TipchILaodng&Côngdoàn 

- Phi hçp truyn thông trithc, trong và sau Cuc thi. 

- Trin khai các nôi dung Cuc thi theo phân cOng, thng nht cüa 2 dan vj. 

- San xut video gii thiu cuc thi và các video mu tio trend trén 
Tiktok. 

- Phi hçip vi Tiktok Vit Nam xp hang tLrang tác và châm so kháo. 

- Tham gia 4n dng tâi trç, tto ngun lirc t chüc Cuc thi. 

4. Lien doàn Lao dng các tinh, thành ph, Cong doàn ngành trung u'olig 

Chi dto các cp cong doàn và truyen truyn tâi doàn vien, ngui lao dng 
tham gia Cuc thi. 

Cong doàn Y t, Ban Cong doàn Quc phông, Cong doàn COng an nhân 
dan có van ban chi do, hung dn các cp cong doan tnirc thuc báo cáo c.p üy, 
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M. DOAN CHU T!CH 
O CHU TICH 

pMi hçp viii chInh quyn dng cp d htthng üng cuc thi tai  dan vj và gi1i tác 
phm dir thi theo quy djnh. 

Trong qua trInh trin khai thirc hiên, nu có vuó'ng mc, d ngh lien h 
vOi Ban To chüc cuc thi de duçic ho trg, giãi dáp (dóng chI Hu))nh Huyên Vi - 
Tgp chI Lao dQng và Cong doàn - SDT: 0898201962; dOng chI Cong Thj Thanh 
Hang - COng doàn Y tê Vit Nam - SDT. 0912094987 

No'i nhân: 
- Ban TG, DV, VP TW (d b/c), 
- UB TW MTTQVN, 
-VPCP,BYt& 
- D/c Chi tjch Tng LDLDVN (d b/c); 
- Các dông chI PCT TLD; 
- VP và các ban TLD; 
- Tap chI LD và CD; CD Ytê VN (th/hin); 
- Các LDLD tinh, thành pho, các CDNTW và 
tuo'ng dLning (de thrc hin); 
- Lu'u VT, TG- 
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PHV LUC  I: THÔNG TIN HU'ONG DAN QUAY VIDEO 

1. Quay khung dirng (nhu hInh duOi) 

2. Cài dt d phân giâi dim anh 2K (Full HD) & 4K (d phân giâi dim 
ànhkhoáng2160x3840 

3. T' 1 khuôn hInh 6:19 

4. Tips: Cm chtc may 

* Njn thâ khi quay 

* TIm dim t1ra: Khi quay phim bn nên quan sat xem xung quanh có birc 
tung hay cái bàn, cái ghê nào không, bn có the dra lung, chông khiu tay len 
bàn... s rat htru Ich de chông rung cho camera phone. 

* Sir dçing chân may: Sir diing chân may luôn dem 1i nhling cành quay 
rat on djnh. Ngay cà nhffig nhà lam phim chuyên nghip cling không the thiêu 
thiêt bj h trg hliu Ich nay. 

* Sir dung gy chp ânh và tripod chân nhn. Nhu dã nói i trên mInh rt 
thIch sr diing 2 cong cit ho trg nay bi no gip mInh có them nhiêu góc may 
sang to dông th?ñ li rat cci dng, de cam nàm nên có khà näng chông rung hUu 
hiêu. 

* Sir d'çmg gimbal chng rung: Hin nay có rt nhiu gimbal chng rung 
din t1r cho smartphone vói giá thành khá hçip 1. Day là giãi pháp tuyt vi dê 
bmn quay video bang din thoi nhàm phiic vv cho nhiêu nhu câu khác nhau, tlr 
cong vic cho tOi giâi trI. 
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