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Th?c hin Quyêt djnh s 1092/QD-TTg ngày 02/9/2018 cüa ThU Tung 
Chinh phU phê duyt Chuang trInh "SUc khOe Vit Nam"; Kê hoach so 131/KH-
TLDLDVN-TCTDTT-VSKNNMT ngày 08/9/2021 cUa Tong Lien doàn Lao 
ctng Vit Nam, Tong cic The diic the thao và Vin Sirckhôe nghê nghip và 
môi truông, B Y tê ye Kê hoach hung dan tp luyn the diic the thao bão v, 
nâng cao sUc khOe, phông chông bnh tt cho cong chUc, viên chUc, cong nhân 
lao dng (CC,VC,CNLD) giai doan 2021-2025, Tong Lien doàn Lao dng Vit 
Nam và Tong c1ic The dic the thao phôi hçTp ban hành The l Hi thi "Sang tto 
Video clip bài tp the diic giUa gi trong cOng nhân, viên chUc, lao dng" toàn 
quc näm 2022 (sau day gçi tat là HOi  thi), cij the nhu sau: 

I. MuC  Did, YEU CAU 

1. Myc dIch: 

- Tip tyc dy manh  Cuc 4n dng "Toàn dan rèn luyn than th theo 
guo'ng Bác Ho vT dai"  gàn vYi Chiicing trInh "SUe khôe Vit Nam" và phong 
trào xây dmg co quan, dcm vj, doanh nghip van boa, phong trào thi dna yêu 
nrc và xay dimg môi truO'ng lam vic vAn minh, lành mtnh. 

- Vn dng, hung dn CC,VC,CNLD duy trI n np, thOi quen thmmg 
xuyên tp luyn the diic thê,thao (TDTT) de bào v, nâng cao sUe khOe, phát 
triên the 1irc, cài thin dni song vAn hóa, tinhthân, phông chông bnh tat, dáp 
11mg yêu câu nguOn nhân lirc xay dirng, phát triên dat nrn1mc và hi nhtp quôc té. 

- TAng cithng cong tác phi hçip giüa ngành VAn hóa, The thao và Du ljch, 
ngành Y tê vi các cap cong doàn trong vic xây dmg, phô biên các tài 1iu 
htthng dan ttp luyn TDTT, các phuang pháp v sinh, thirc phâm, an toàn lao 
dng dAm bAo khoa h9c, thirc tien và dáp 11mg nhu câu cUa CC,VC,CNLD. 

2. Yêu câu: CAc ca quan, dan vj và d.c bit các tinhlthAnh có khu cOng 
nghip, khu che xuât, ncii tp trung dOng cong nhân lao dng tIch c1rc tuyên 
truyên, vn dng, khuyen khIch, hu&ng dan cOng nhân lao dng tp luyn, tham 
gia Hi thi dat  kêt quA tot, tao  thành phong trào thung xuyên luyn tp the dçic, 
the thao trong doàn vien, ngui lao dng. Hi thi dugc to chUc dAm bAo tInh 
rng khAp, lan tOa, hap dan, hiu quA. 

II. DO! TU'ONG THAM IM 

Là doàn viên cong doàn, ngui lao dng dang sinh sng vA lAm vic tai 
Vit Nam. Khuyên khIch cOng nhân lao dng tai  cAc khu cOng nghip, khu che 
xuât tp 1uyn tham gia cuc thi. 

III. TO CH1J'C CUOC THI 
1. Thai gian, dla  dim 

1.1. Thôi gian 



- Phát dng trin khai cuc thi: Tháng 7/2022. 

- Nhn bài dir thi: Tr ngày 20/9 - 20/11/20202. 

- Cong bô kêt qua và trao giâi thithng cuc thi: Tháng 12/2022. 

- Hn cui nhn tác phm dçr thi: 17h00 ngày 20 tháng 11 11am 2022. 
1.2. Dja diem: Cong bô kêt qua và trao giãi thiRmg cuc thi tai  Ha Ni. 
2. Bang k bài dr Cuc thi 
- Ban to chüc cuc thi däng tâi các bài tp mâu tai  dja chi: 

+ Cng thông tin din ti:r Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam: 
http://congdoan. vn   

+ Cng thông tin din tü Tng ciic Th dic th thao: https://tdtt.gov.vn  

- Các dtp cOng doàn ph bin và trin khai bài tp tâi CC, VC, CNLD. 

- Các LDLD tinh, thành ph, cong doàn ngành trung uang và trcmg 
duang tong hçp, l?a  chçn gri tOi da 05 video clip tham gia dir thi. 

- Da chi gi:ri Video clip dir thi: 

+ Dja chi email: dt.luongtdtt.gov.vn  
+ Video clip dir thi (in trên dia CD, DVD hogc USB) g1ri theo du?mg Buii 

din ye Tong ciic The diic the thao (qua Vi The dc the thao quân chüng), sO 36 
Trân Phü, Ba DInh, Ha Ni). 

- Tác giá gt'ri bài dr thi cung cap day dü thông tin (theo mâu kèm). 

3. Yêu cn tác phâm di.r Cuc thi 

- Tác phm dir thi: là video clip tp the d%lc cüa nhóm ngui (It nhât t1r 05 
ngui tth len). 

- Dja dim thirc hin bài tp th dc là noi lam vic th?c t cüa ngi.thi lao 
dng (bao gOm khung cânh bao quanh cüa dan vj). 

- Video clip duçic quay bang man hInh ngang, có cht 1uçmg, d net cao. 

- Thñ hrgng 01 video clip: Tôi da 05 phüt /video clip dr thi. 

- Dan vj duçic phép thirc hin bài tp trên nn nhac ti,r ch9n. 

4. Tiêu chI chm dim bài dir thi 

- Ni dung rö rang, d nh, phü hçip vói chü d cuc thi và mang lti cam 
xüc an tuçxng cho nguii xem. 

- Co tInh sang tto trong xây dirng kjch bàn, k' thutt dan dirng, tu lieu 
hInhânh. 

- Dam bão k thut quay phim, chat lucmg hInh ành, am thãnh t& 

- V k thu.t: theo chun dng tác các bài t.p mu cüa Ban t chüc cuc 
thi dã cung cap. 

- V m thut: d cao tInh dng di, tp du, dçp, trang phiic, khung cánh 
tap, nhtc nen thich hçTp. 

- V an toàn tp 1uyn: fbi 1uyn tp phài dam bào an toàn v sinh lao 
dng, có diem khuyên khIch cho nai lam vic sanh, sch, dep, an toàn. 



A 5. Mçt so quy cl!nh chung 

-Video clip dr thi chisa dott giâi cüa bt kS'  cuc thi nào tti Vit Narn 
hay quôc tê. Dan vj dir thi tir chu trách nhim ye ban quyên tác giã, nhac nên 
tác phâm tham gia dir thi. 

- Không khuyn khIch các tác phm nhãy dan vu, vO dio, dan dimg qua 
nhiêu. U'u tiên các tác phâm thirc tê ttp tui nai lam vic. 

- Trang phiic, dng tác, thông dip, hInh ânh, lan bài nh,c cüa bài thi 
không duçic phán cam, vi phm thuân phong m' tçic, dao  dirc van hóa Vit Nam. 

- Khuyn khIch tác phm dông cong nhân, lao dng tham gia. 

- Ban t chCrc cuc thi duçic toàn quyn sir diing bài tham gia dir thi cho 
mic dich truyên thông cüa cuOc  thi. 

- Ban t chirc khOng chju trách nhirn tru&ng hcip file bj tht lc, giâm 
chat luçing trong qua trInh 4n chuyên g1ri den BTC, BTC không giri 1i tác giã 
ho sci và dia CD, DVD hoc USB sau khi kêt thüc cuc thi. 

Thông tin lien lac d nghj lien h: 

- Ba Lê Thj Lan Huang, Chuyên viên chInh Ban Tuyên giáo, Tong Lien 
doàn Lao Dng Vit Nam, sO din thoii: 0943223199; Email: lelanhuongt1dgmail.com. 

- Ong Dinh Tr9ng Luang, Chuyên viên Vi The diic the thao quân cháng, 
Tong ciic The dic the thao, so din thoai: 0918285003; Email: trongluong76@iail.com.  

IV. KINH PHI TO CH1'C HQI THI 

1. Cap Trung twng 

1.1. Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam: chju trách nhim tuyên truyn, 
can và giây chCrng nhn cho các dan vj tIch circ tham gia Hi thi. 

1.2. Tng ciic Th dic th thao, BO Van hóa, Th thao và Du ljch: Cong 
tác to chirc Tong kêt Hi thi, xây dmg video clip báo cáo Tong kêt, giây chirng 
nhn, chi kinh phi cho Ban Giám kháo và thánh viên Ban tO chirc do Tong ciic 
The diic the thao cir tham gia. 

2. Dja phtro'ng 

Các dan vj tham dr: tir tüc toàn b chi phi xây dirng san phm dir Hi thi, 
bôi duong ttp luyn cho các thânh viên cüa doán theo quy djnh hin hành. 

V. KHEN THU'€NG, KY LUIT, KHIEU NJ 

1. Khen thtr&ng 

1.1. Ban To chirc tang: 

- 01 giãi Nhât. 

-02giâiNIhI. 

- 10 giãi Ba. 

- 20 giâi Khuyn khIch. 

1.2. Cách tInh dim giái thu&ng: 

- Các tác phm dir thi có tng dim tir cao xung thp së dat  các giái 
tLrang irng tr Nhât, Nhi, Ba, Khuyên khich. 



- Tü kt qua cüa các tác phtm dir thi Ban t chirc sê quyêt djnh trao các 
giãi dc thñ khác. 

2.K1ut 

Tp th, cá nhân tham dr Hi thi nu vi phm Th l thi, các quy djnh cüa Ban 
To chiirc, thy müc d se phâi chju các hinh thüc k 1ut tir phê bmnh, cãnh cáo, xóa bô 
kêt qua và thông báo ye do'n vj. 

3. Khiu ni 
Trong qua trInh trin khai, nu có vthng mac, d nghj lien h vi Ban T 

chüc cuc thi dê thrçc ho trg, giâi dáp. Trong mi truèng hqp, quyêt djnh cüa 
BTC là quyêt djnh cuôi ci1ng. 

VI. TO CHIi'C THIJ'C HIN 

Hi thi "Sang to Video clip bài tp the dijc gifta gi trong cong nhân, 
viên chüc, lao dng" toàn quôc näm 2022 do Tong ciic The dc the thao và 
Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam chi dao Va giao cho Ban Tuyên giáo, Tong 
Lien doàn Lao dng Vit Nam, Viii The diic the thao quân chüng, Tong ciic The 
dic the thao phôi hçp, to chirc thirc hin./. 

TONG LIEN DOAN LAO BONG VIT NAM 

LBLB tinh, thành ph  

Côngdoàn  

MAU BANG KY 
Hi thi "Sang tto Video clip bài tp the diic giüa gi?r trong cong nhân, 

viên chfrc, lao dng" toàn quôc näm 2022 
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TM. BAN THIJ1Nç VU 
(K ten, dóng dáu) 
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