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TẬP ĐOÀN CN CAO SU VIỆT NAM 
- CÔNG ĐOÀN CAO SU VIỆT NAM 

_________________ 
 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập  -  Tự do - Hạnh phúc 

________________ 

            

TP. Hồ Chí Minh, ngày  14   tháng 4 năm 2014 

 
THỂ LỆ CUỘC THI VIẾT 

Kèm theo Kế hoạch số: 997/KHLT-CSVN&CĐCS ngày 14/4/2014  

Về việc tổ chức Hội thi tìm hiểu “85 năm truyền thống ngành Cao su Việt Nam” 

(28/10/1929 – 28/10/2014) 

_______________ 
 

 I . ĐỐI TƯỢNG THAM GIA: 
- Các tổ chức và cá nhân là cán bộ, công nhân viên chức, lao động đang làm 

việc tại các đơn vị thành viên Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. 

- Các tổ chức, cá nhân ngoài ngành. 

- Thành viên Ban tổ chức, các tiểu ban, Ban giám khảo và Ban thư ký không 

được dự thi. 

 II . THỜI GIAN: 
-  Đối với đơn vị thành viên: Triển khai cấp cơ sở, tuyển chọn những bài xuất 

sắc đoạt giải cùng với văn bản báo cáo kết quả thi của đơn vị gửi về Ban Tổ chức cuộc 

thi Tập đoàn. 

- Đối với các tổ chức, cá nhân ngoài ngành: Tham gia viết và gửi bài kể từ 
khi nhận được thông báo về cuộc thi. 

- Bài dự thi (các đơn vị thành viên và tổ chức, cá nhân ngoài ngành) gửi về Ban 

Tổ chức cuộc thi thông qua Tạp chí Cao su Việt Nam, qua đường bưu điện hoặc gởi 

trực tiếp tại trụ sở toà soạn Tạp chí Cao su Việt Nam. Địa chỉ: 236 bis Nam Kỳ Khởi 

Nghĩa, phường 6, quận 3, TP.HCM. Ngoài bì thư ghi rõ bài tham gia cuộc thi viết bài 

tìm hiểu “Tự hào 85 năm truyền thống ngành Cao su Việt Nam” và tên đơn vị, tổ 

chức, cá nhân tham gia. 

- Thời gian gửi bài: trước ngày 01/8/2014.  

 III. HÌNH THỨC THỂ HIỆN: 
- Bài dự thi thể hiện qua các thể loại: tùy bút, nhật ký, tản văn, tạp văn, thơ 

v.v… 

- Khuyến khích các bài viết tự cảm nhận của tác giả, bài viết về người thật - việc 

thật và có ảnh minh hoạ kèm theo; các bài viết có sự liên hệ thực tiễn hoạt động tại 
đơn vị hoặc bản thân người dự thi. 

- Các bài viết sưu tầm, tham khảo, sử dụng các tài liệu, tư liệu thì phải trích dẫn, 

ghi chú rõ nguồn. 

- Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy trên một mặt giấy. Khuyến khích 

đánh máy và in trên giấy A4, font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14. 

- Mỗi bài thi (2 câu hỏi) tối đa không quá 2.000 từ.  
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- Bài dự thi phải ghi rõ họ và tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, nghề nghiệp, 

đơn vị công tác, địa chỉ, số điện thoại, email để Ban Tổ chức liên hệ khi cần thiết. 

- Bài dự thi hợp lệ đối với các đơn vị, cá nhân trong ngành là bài phải trình 
bày đầy đủ 2 câu hỏi của Ban giám khảo. 

- Đối với tổ chức, cá nhân ngoài ngành chỉ cần trình bày câu hỏi thứ hai. 

- Bài dự thi sẽ không được xem là hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức. 

IV. NỘI DUNG ĐỀ THI:  
1. Bạn hãy cho biết quá trình thành lập và phát triển của công ty nơi bạn đang 

công tác; các thành tích, khen thưởng nổi bật mà đơn vị đã nhận được. 

2. Câu tự luận: Bạn suy nghĩ và cảm nhận như thế nào về lịch sử, truyền thống 

85 năm của ngành cao su Việt Nam? 

V. BAN GIÁM KHẢO: 
 gồm đại diện của Ban Thi đua Tuyên truyền Văn thể Tập đoàn Công nghiệp 

Cao su Việt Nam, Công đoàn Cao su Việt Nam, Tạp chí Cao su Việt Nam.  

VI. THANG ĐIỂM: 
- Các đơn vị thành viên nhận bài và chấm thi, tuyển chọn những bài xuất sắc 

cùng với văn bản báo cáo kết quả cuộc thi của đơn vị gửi về Ban Tổ chức cuộc thi. 

- Riêng đối với tổ chức, cá nhân ngoài ngành, không phải chấm điểm trước 
và không cần gửi kèm văn bản báo cáo kết quả cuộc thi, mà gửi bài trực tiếp về 
Ban Tổ chức cuộc thi 

- Bài dự thi được gửi về Tạp chí Cao su Việt Nam (Ban Tổ chức sẽ thẩm tra lại 

số lượng bài dự thi, tỉ lệ và chất lượng bài dự thi của đơn vị, nếu báo cáo không chính 

xác với kết quả thẩm tra thì các kết quả của tập thể và các nhân của đơn vị đó sẽ không 

được công nhận). 

- Các đơn vị thành viên chấm điểm bằng phiếu chấm điểm, không chấm trực 

tiếp vào bài dự thi. 

- Điểm bài thi là tổng điểm của cả 2 câu hỏi (riêng tổ chức, cá nhân ngoài 
ngành chỉ chấm điểm câu hỏi thứ hai). Kết quả điểm của mỗi bài thi là điểm trung 

bình cộng của các thành viên Ban Giám khảo chấm. 

- Số lượng bài dự thi gửi về Tập đoàn: 

+ Đối với đơn vị thành viên có trên 10.000 lao động gửi không quá 50 bài. 

+ Đối với đơn vị thành viên có từ 5.000 đến dưới 10.000 lao động gửi không 

quá 40 bài. 

+ Đối với đơn vị thành viên có từ 3.000 đến dưới 5.000 lao động gửi không quá 

30 bài. 

+ Đối với đơn vị thành viên có từ 1.000 đến dưới 3.000 lao động gửi không quá 

20 bài. 

+ Đối với đơn vị thành viên dưới 1.000 lao động gửi không quá 10 bài. 

VII. NGUYÊN TẮC XẾP HẠNG: 
- Đối với cá nhân: Ban Tổ chức lựa chọn bài có điểm từ cao xuống thấp. Trường 

hợp có các bài dự thi bằng điểm nhau, Ban Giám khảo và Ban Tổ chức sẽ họp để 
quyết định. 
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- Đối với tập thể: Căn cứ tỉ lệ bài dự thi trên số lượng Cán bộ, công nhân viên 

chức lao động (ít nhất 60% bài dự thi trên số lượng CBCNVLĐ mới được xét chấm 

giải tập thể) và chất lượng bài thi cùng báo cáo kết quả cuộc thi, Ban Tổ chức sẽ chọn 

các giải tập thể. 

- Đối với tổ chức, cá nhân ngoài ngành, Ban tổ chức sẽ xếp hạng theo điểm 
của bài thi  

VIII . KHEN THƯỞNG, KHIẾU NẠI, KỶ LUẬT: 

1. Khen thưởng:  
- Cấp cơ sở: Tùy theo đặc thù, các đơn vị thành viên cơ cấu giải thưởng phù 

hợp. 

- Cấp Tập đoàn:  

Tùy theo số lượng bài dự thi, Ban tổ chức sẽ có cơ cấu giải thưởng cho phù hợp. 

- Cấp Tập đoàn: Ban tổ chức sẽ trao giải như sau: 

+ Giải nhất   : Bằng khen và tiền thưởng  

+ Giải nhì   : Bằng khen và tiền thưởng 

+ Giải ba   : Bằng khen và tiền thưởng 

+ Giải khuyến khích : Bằng khen và tiền thưởng  

+ Các giải phụ xuất sắc nhất (nếu có): Tiền thưởng. 

- Đối với tổ chức, cá nhân ngoài ngành, Ban tổ chức sẽ có cơ cấu giải 
thưởng riêng 

(Lưu ý: Những bài viết dự thi có chất lượng cao sẽ được Ban tổ chức lựa chọn 

đăng trên Tạp chí Cao su Việt Nam và một số phương tiện truyền thông khác, có trả 
nhuận bút). 

IX. QUY ĐỊNH KHÁC: 

- Các tập thể, cá nhân liên quan đến cuộc thi có trách nhiệm thực hiện theo thể 
lệ này. Thể lệ này có hiệu lực từ ngày ký và tự hết hiệu lực khi cuộc thi kết thúc. 

Trong quá trình tổ chức nếu cần thay đổi hay bổ sung, Ban tổ chức sẽ thông báo đến 

các đơn vị thành viên. 

 - Ban tổ chức hội thi có quyền quyết định cao nhất mọi vấn đề liên quan đến hội 

thi. 

 Đề nghị các đơn vị thành viên triển khai thực hiện tốt Thể lệ cuộc thi và các vấn 

đề khác liên quan để cuộc thi đạt kết quả cao nhất. 
 

BAN TỔ CHỨC  
 

 

 


