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Séi:  f  /KH-CDSXD Phi ThQ, ngày,'//tháng 8 nám 2021 

KE HOACH 
Phát dng cuc thi "Góc lam vic xanh — sch — dçp" nàm 2021 

Thirc hin K hoach  s 12/KH-CDVC ngày 10/8/2021 cüa Cong doàn 
Viên chüc tinh Phü ThQ Phát dng cuc thi "Góc lam vic xanh — sach — dçp" 
näm 2021, hoit dng có nghia chào müng kS'  nim 130 näm ngày thành 1p 
tinh Phü Thç (08/9/1891-08/9/2021) và 25 nãm ngày thành 1p Cong doàn Viên 
chirc tinh Phü Tho (09/9/1966-09/9/2021). 

Cong doàn S& Xây dung ban hành K hoach phát dng Cuc thi "Góc 
lam vic xanh — sach — dçp" nàm 2021 trong Cong doàn Co quan Sâ Xây dirng 
nhu sau: 

I. MIJC IMCH, YEU CAU 
1. To chüc cuc thi là dip  d mi can b, doàn viên, CCVCLD rèn luyn 

tInh tir giác, nêu cao thrc trách nhim trong vic sap xêp, bô trI góc lam vic 
cüa mInh mt cách khoa h9c, ngàn nap, sach  s, nhärn thüc day hcm na sr say 
me sang tao  trong cong vic, gop phân nâng cao chat 1uçng và hiu qua cong 
tác. 

2. Thông qua Cuc thi tip tVc  thiic dy phong trào "xanh — sach — 
tai co quan S& Xây drng và Trung tam trlrc thuc; tao  môi trithng lam vic than 
thin, gän bó, dng viên CBCCVCLD cüng nhau hoàn thành tot nhim vii. 

3. Vic t chtrc cuc thi phài dam bâo tInh thi& thirc, hiu qua, phii hçip 
vâi diêu kiên thirc tê cüa các Phông, Trung tam, thu hiit dOng dâo doàn viên, 
CBCCVCLD tham gia. 

II. NQI DUNG CACH THIC CUQC THI 
1. Di ttrçYng tham gia: Can b cong chüc, viên chirc, ngui lao dng 

trong co quan, dun vj. 

2. HInh thtrc "Góc lam vic xanh — sch — dçp": Theo góc lam vic cüa 
tmg cá nhân hoc nhóm b phtn trong phông, ban,... tüy theo cách bô trI lam 
vic cüa ti'irng Phông, Trung tam, don vj. 

3. Ni dung the hin "Góc lam vic xanh — sch — dçp": Cách sp xp 
bô trI tài 1iu, trang thiêt bj, bài trI vt ding, cay xanh,... trong phông lam vic 
dê phiic vii hiu qua cho vic thirc hin nhim vi chuyên môn, vira mang tInh 
thâm m5' noi lam vic (Co tiêu chI cy the theo phy biéu kern theo). 

4. To chtIc phát dng va tng kt trao thuOng Cuc thi 
a) Thôi gian phát dng Cuc thi: Tir ngày 20/8/202 1 den 15/9/202 1 

b) S ltrqng va co cãu giãi thuOng: 



- 01 Giâi nht: Thrnrng 1,5 triu dng 

- 02 Giãi nhI: Thu&ng 1,0 triu dng/giãi 

- 03 Giãi ba: Thuâng 0,8 triu dng/giái 

- 04 khuyn khIch: Thu&ng 0,5 triu dng/giãi 

c) To chtrc chm dim, trao giãi "Góc lam vic xanh — sch — dçp" dit 
gial: 

- Ban Giám kháo t chirc chm dim theo tiêu chI tti phii 1iic kern K 
hoach nay. 

- Thành phn ban giám khâo (co Quyt djnh riêng). 

- Thôi giam chim dilm (dr kiln,) ngày 15/9/2021 
d) Ltra ch9n tham gia dr thi cp Khôi: 
Giãi nht vâ 02 giãi nhI së duqc Cong doàn Si Xây dirng lra ch9n tham 

gia dir thi cap Khôi. 

5. Kinh phi thçrc hin: 
Duçc trIch tü ngun chi hott dng phong trào nàm 2021 cüa Cong doàn 

co si Si Xây dirng và Cong doàn cci sâ thành viên S Xây dirng. 

6. Di vó'i các Góc thrqc hia chçn tham gia dir thi cp Khi (Do Cong 
doàn Viên chu'c tinh thirc hiên): 

- Vic xét ch9n "Góc lam vic xanh — sach — dçp" thông qua 02 hInh thüc: 
Xét chn trên không gian mng theo so li.rçit like bInh ch9n (diem h so 01) và 
Ban Giárn khâo châm xét chon (diem nhân he so 02). 

- Phucmg pháp thirc hin tInh dim: 

+ Diem xét ch9n trén không gian rnng: Cong doàn Ca s thành viên hoc 
To cOng doàn (Don vj) có Góc di,r thi cap khOi tir chip ánh "Góc lam vic xanh 
— sch — dçp" gän däng len trang Facebook Viên chüc Phii Th9 ('cách thzrc hin: 
vào Facebook/Viên cht'c Phz ThQ/Bài viêt. "tác phám c4 thi "Góc lam vic 
xanh — sgch — dçp" cia dóng chI Nguyen Van A... C'óng doàn cci sà Sà Xáy 
dyng Phz ThQ/chQn ánh "Góc lam vic xanh — sgch — dçp "/dàng,). Cir môi luçit 
barn like trên trang Facebook Viên chüc PhIl ThQ  dugc tInh 0,1 diem; môi Fugt 
bInh lutn di.rçc cong them 0,1 diem. 

Thñ gian dang tâi và tInh diem din ra tn 6h00' ngày 20/9/2021 dn 
21h00' ngày25/9/2021. (don vj nào vi phgm thai gian trên se bj loçii khóng 
dwcrc tInhphán thi nay) 

+ Dim ban giárn khão chm: là dim cüa các thành viên ban giám kháo 
th%rc hin khâo sat, chârn diem theo các ni dung tiêu chI dã de ra. 

- S luçmg và Co cu giái thu&ng cho "Góc lam vic xanh — sch — dçp" 
tiêu biêu cUa Khôi närn 2021 nhu sau: 

+ 01 Giái nh&. Thu'ó'ng 1,0 triu dóng 

+ 02 Giái nhI: Thzthng 0,8 triçu do'ng/giái 

+ 03 Giái ba: Thithng 0,5 triçu dng/giái 
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TM. BAN CHAP HANH 
CHU TICH 

C H 

+ 15 khuyê'n khIch: Thzthng 0,3 triu dóng/giái 

III. TO CHUC THVC HIN 
1. Ban chap hành cong doàn So' Xây drng: 
- Báo cáo Dáng üy, thng nht vri ThO tru&ng cci quan ye triên khai K 

hoach phát dng Cuc thi "Góc lam vic xanh — sch — dçp" näm 2021 trong 
Cong doàn cci quan S Xây drng. 

- Ban hành K hotch trin khai thirc hin phát dng Cuc thi. 
- Thành 1p Ban t chi'rc, Ban giám kháo chm dim dM vOi "Góc lam 

vic xanh — stch — dep" tai  cci quan. 

- Tng k& trao thuâng Cuc thi "Góc lam vic xanh — sch — dçp" näm 
2021 vào Qu IV/2021. 

2. Chü tich  Cong doàn co' s& thành viên, To tru'&ng các To cong doàn: 
- Ph bin K hoach và trin khai thuc hiên K hoach nay tâi toàn th 

CBCCVCLD thuc Cong doàn hoc thuc To mInh. 

- Lp danh sách, ch%ip ành các "Góc lam vic xanh — sch — dçp" cOa 
Cong doàn ho.c thuc To mInh g1r1 Ban Giám kháo dê to chirc châm diem. 
Dang tái dr thi qua không gian mtng theo huó'ng dan tii miic 6 phân II Kê 
hoach nay. 

- Tuyên truyn, khuyn khIch d nghj CBCCVCLD tIch circ tham gia dir 
thi và bInh ch9n, barn like cho các tác phâm di,r thi "Góc lam vic xanh — sch — 
dçp" trên trang Facebook Viên chirc Phii Th9. 

Trên day là K hoach  phát dng Cuc thi "Góc lam vic xanh — sch — 
dçp" näm 2021 trong Cong doân cci quan Si Xây dirng chào mtrng kST nim 130 
näm ngày thành 1p tinh Phii Th9 (08/9/1891-08/9/2021) vâ 25 näm ngày thành 
1p Cong doàn Viên cht'rc tinh Phi Th9 (09/9/1966-09/9/202 1). BCH Cong doàn 
Si Xây dirng dê nghj Chü tjch các Cong doân cci si thành vien, To trithng các 
To cong doàn nghiêm tue triên khai thirc hin./. 

Ncri nhln: 
- DU, LD SO' XD (B/c); 
- CDVC tinh PT (B/c); 
- Các CDCS thành viên, To Cong doàn. 
- Liru: CDSXD. 
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TIEU CHf XET CHO 
(Kern theo Kè hogch sá 

BCH Co 

IC XANH — SiCH — D1P" 
ngày/f( tháng 8 nárn 2021 cza 
yng Phi ThQ) 

STT Ni dung tiêu chI Dim chun Ghi chü 

1 Sp xp tài 1iu mt cách khoa h9c, 
g9n gang, ngän nap 

10 

2 B trI d dung, trang thit bj lam vic 
mt each thun tin, hçip 1 

10 

3 Ni lam vic dam bâo ánh sang, sach 
se, không có khói thuôc lá 

10 

4 CO cay xanh hoac st'r diing các loi vt 
1iu trang trI phü hçip tai  nai lam vic, 
than thin vOi moi tnrng 

10 

5 Tao  n ttrng, CO tInh thm m cao 10 

Tong cong 50 

Ghi chi:  
- Diem chuân là diem châm tot da. 
- Dôi vâi Góc dir thi cap khôi, ngoài tiêu chI châm diem trén cüa Ban 

Giám khào con có diem xét ch9n trên không gian mng. 
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