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THỂ LỆ
CUỘC THI VIẾT VỀ VINACONEX
Chủ đề: “Vinaconex 30 năm hình thành và phát triển”

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA:
-

Tạo sân chơi văn hóa, nhằm ghi lại những kỷ niệm, những cảm xúc, suy nghĩ của
các thành viên Vinaconex qua các thời kỳ, thể hiện sự gắn bó, đoàn kết, chung sức
đồng lòng trong suốt quá trình hình thành và phát triển của Tổng công ty.

-

Là cuộc thi viết với chủ đề hướng đến quá trình hình thành và phát triển của Tổng công
ty trong 30 năm qua, tôn vinh những thành tựu, những tấm gương cán bộ, nhân viên,
người lao động Vinaconex tiêu biểu

-

Tôn vinh nét đẹp văn hóa Vinaconex, giúp cho CBCNV thêm tin yêu mái nhà Vinaconex,
tiếp tục giữ vững truyền thống văn hóa của Tổng công ty.

-

Là hoạt động văn hóa thiết thực, nhiều ý nghĩa, góp phần khơi dậy tiềm năng của
những con người Vinaconex, hướng đến chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày thành lập
Tổng công ty.

II. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:
-

Toàn thể CBCNV trong hệ thống Tổng công ty Vinaconex;

-

Các cán bộ, nhân viên, người lao động Vinaconex đã nghỉ hưu có điều kiện, nhiệt
huyết cùng tham gia (Thông qua Ban liên lạc hưu trí của Tổng công ty và các đơn vị
thành viên).

-

Các thành viên trong Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban cố vấn không được quyền
tham dự cuộc thi.

III. NỘI DUNG TÁC PHẨM DỰ THI:
-

Bài viết phản ánh những đóng góp Vinaconex đối với sự phát triển của Đất nước
trong 30 năm qua;

-

Bài viết về chân dung lãnh đạo, cán bộ, nhân viên, người lao động Vinaconex tiêu biểu;
những tấm gương điển hình tiên tiến; những sáng kiến trong hoạt động sản xuất kinh
doanh;

-

Bài viết về những công trình dự án tiêu biểu do Vinaconex và các đơn vị thành viên
thi công hoặc làm Chủ đầu tư;

-

Bài viết về những hoạt động xã hội, hoạt động văn hóa thể thao của Vinaconex;

IV. HÌNH THỨC BÀI DỰ THI
-

Các tác phẩm dự thi có thể là: Văn xuôi, ký sự, ghi nhanh, bài cảm nhận, Thơ ca
viết về Vinaconex … ; Độ dài tác phẩm không quá 2.500 từ.
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-

Tác phẩm dự thi do chính tác giả tự viết tay/đánh máy (phông chữ Times New Roman),
không được sao chép, lấy từ nguồn khác (nếu bị phát hiện, tác phẩm dự thi sẽ bị hủy).

-

Mỗi tác giả được tham gia dự thi không quá 03 tác phẩm.

V. CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ DỰ THI:
-

Các tác giả gửi tác phẩm dự thi vào hòm thư điện tử của BTC (Email:
vanhoa@vinaconex.com.vn), cụ thể:

+ Tiêu đề: “Đăng ký tham dự cuộc thi cuộc thi viết: “Vinaconex 30 hình thành và phát
triển”
+ Họ và tên tác giả:
+ Số điện thoại liên hệ:
+ Địa chỉ liên hệ:
-

Hoặc tác giả gửi tác phẩm dự thi qua thư bảo đảm đến địa chỉ Ban tổ chức: Văn
phòng Công đoàn Tổng công ty Vinaconex, Tầng 25 Tòa nhà Vinaconex, 34 Láng
hạ, Đống Đa, Hà Nội (qua Ms Đinh Nguyễn Thu Trang – Chánh văn phòng Công
đoàn Tổng công ty), ngoài phong bì ghi rõ:
+ Tác phẩm dự cuộc thi viết: “Vinaconex 30 năm hình thành và phát triển”
+ Tên tác phẩm: …………………………………………………..
+ Họ và tên tác giả: ………………………………………………..
+ Đơn vị công tác : …………………………………………………..
+ Số điện thoại: ……………………………………………..

-

Tác phẩm dự thi hợp lệ sẽ được BTC gửi phản hồi xác nhận qua điện thoại hoặc
Email cá nhân tác giả.

-

Lưu ý:
 Ban tổ chức không chịu trách nhiệm về những thông tin khai không chính xác
của người dự thi
 Tác phẩm dự thi không được vi phạm đạo đức, thuần phong mỹ tục, văn hóa
truyền thống của Việt Nam;
 Tác phẩm không được sao chép, đã được đăng tải trên các phương tiện thông
tin đại chúng khác; Tác giả phải chịu trách nhiệm về bản quyền đối với nội dung
và hình ảnh trong tác phẩm dự thi;
 Tác giả của tác phẩm dự thi phải chịu trách nhiệm về tính xác thực đối với
những thông tin trong bài viết; Nếu thông tin không chính xác Ban tổ chức sẽ loại
khỏi cuộc thi;
 Tác phẩm phải ghi rõ thông tin liên lạc của tác giả gồm: Họ và tên, Số điện thoại,
địa chỉ Email, đơn vị công tác, địa chỉ liên hệ.
 Vinaconex được toàn quyền sử dụng nội dung, ảnh minh họa trong tác phẩm dự
thi mà không phải trả bất cứ khoản phí nào.

VI. THỜI GIAN TỔ CHỨC
-

Ban tổ chức phát động, triển khai thể lệ cuộc thi viết đến toàn thể CBCNV, các đơn
vị thành viên Tổng công ty trước 01/6/2018.

-

Ban tổ chức nhận tác phẩm dự thi từ: 01/7/2018 - 15/07/2018;
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-

Chấm điểm trực tiếp từ ngày 16/7/2018 - 31/7/2018

-

Công bố kết quả từ ngày 01/8/2018 - 05/8/2018

-

Trao giải: Trong tháng 8/2018 (thời gian Ban tổ chức sẽ thông báo cụ thể đến tác
giả của các tác phẩm đạt giải).

VII. CHẤM TÁC PHẨM DỰ THI VÀ CƠ CẤU GIẢI THƯỞNG
Ban giám khảo:
-

Ban tổ chức sẽ thành lập Ban giám khảo để thẩm định, bình chọn, chấm điểm những bài
viết hay và ý nghĩa nhất.

-

Thành phần Ban giám khảo:
+ Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty
+ Công đoàn Tổng công ty
+ Đoàn thanh niên Tổng công ty
+ Giáo viên chuyên môn Văn học các Trường Lý Thái Tổ
+ Cố vấn Ban giám khảo
Tiêu chí chấm điểm:

-

Diễn đạt (Thang điểm 1-5): Trình bày đẹp, diễn đạt trôi chảy, mạch lạc, dễ hiểu, có
ảnh minh họa kèm theo tác phẩm là một lợi thế

-

Nội dung (Thang điểm 1-5): Nội dung độc đáo có ý nghĩa, thể hiện rõ nét nội dung tư
tưởng, mục đích cuộc thi. Đề cao truyền thống văn hóa Vinaconex, truyền tải thông điệp,
giao lưu gắn kết giữa các Cán bộ, nhân viên, người lao động Vinaconex.
Cơ cấu giải thưởng:
Tổng giá trị 38 triệu đồng gồm các giải:

-

02 giải Nhất dành cho: 01 Tác phẩm “văn xuôi” hay nhất và 01 Tác phẩm “thơ ca”
hay nhất, trị giá: 5.000.000 VNĐ/Giải;

-

04 giải Nhì dành cho: 02 Tác phẩm “văn xuôi” và 02 Tác phẩm “thơ ca”, trị giá:
3.000.000 VNĐ/Giải.

-

06 giải Ba dành cho: 03 Tác phẩm “văn xuôi” và 03 Tác phẩm “thơ ca”, trị giá:
2.000.000 VNĐ/Giải.

-

08 giải Khuyến khích dành cho: 04 Tác phẩm “văn xuôi” và 04 Tác phẩm “thơ ca”,
trị giá: 500.000 VNĐ/Giải.

Các tác phẩm được Giải chính sẽ được xem xét biên tập trình bày trên kỷ yếu Kỷ
niệm 30 năm thành lập Tổng công ty VINACONEX hoặc Tập san kỷ niệm 30 năm thành
lập Tổng công ty.
TM. BAN TỔ CHỨC CUỘC THI
Phó chủ tịch Công đoàn
Trưởng ban

Nguyễn Hải Lâm
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