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BÁO CÁO TỔNG KẾT  

Cuộc thi viết về “Gương sáng trên mặt trận phòng chống dịch covid-19” 

trên mạng xã hội Facebook 

 

Tiếp theo công văn số 18/CĐN ngày 24/3/2020 của Công đoàn Giáo dục 

(CĐGD) tỉnh Lâm Đồng về triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-

19; nhằm chia sẻ những khó khăn, vất vả của các chiến sĩ, bác sĩ và những người 

tham gia phòng chống dịch, CĐGD tỉnh đã phát động tổ chức cuộc thi viết về 

“Gương sáng trên mặt trận phòng chống dịch covid-19” trên mạng xã hội 

Facebook. Sau hơn 01 tháng triển khai cuộc thi đã thành công tốt đẹp với kết 

quả như sau:  

 I. Ban hành các văn bản và các điều kiện tổ chức cuộc thi  

CĐGD tỉnh Lâm Đồng đã ban hành công văn triển khai, quyết định thành 

lập ban tổ chức, ban giám khảo cuộc thi viết về “Gương sáng trên mặt trận 

phòng chống dịch covid-19” trên mạng xã hội Facebook. 

Văn bản đã được triển khai sâu rộng đến đội ngũ cán bộ, nhà giáo, người 

lao động, học sinh, sinh viên trong ngành và được đăng tải trên website của 

ngành;  

Ban tổ chức, Ban giám khảo đã phân công nhiệm vụ từng thành viên phụ 

trách từng nội dung cụ thể, chi tiết.  

 II. Tiến trình tổ chức hội thi 

 Cuộc thi chính thức được Ban tổ chức phát động và nhận bài dự thi trên 

mạng xã hội Facebook từ 8h00 ngày 1/4/2020 đến 16h00 ngày 7/5/2020. Ban tổ 

chức đã theo dõi cập nhật thường xuyên các bài dự thi trên Facebook, đồng thời 

đăng tải các bài viết trên Website của ngành. 

 Ban tổ chức đã nhận được tổng số 71 bài dự thi (20 bài của các CĐCS 

thuộc LĐLĐ huyện, TP và 51 bài của các CĐCS trực thuộc). 

 Ban giám khảo thường xuyên theo dõi, chấm điểm các bài viết tham gia dự 

thi.   

 III. Kết quả Cuộc thi 
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   Qua tổng hợp đánh giá đã có nhiều bài viết được đầu tư công phu, hình 

thức phong phú, có chất lượng đạt được mục đích, ý nghĩa đề ra. Cuộc thi đã 

phát hiện, giới thiệu và phản ánh chân thực cảm động về những tấm gương trên 

mặt trận phòng chống dịch Covid-19 đang ngày đêm tận tụy, tận tâm trong công 

tác phòng chống dịch.  

Cuộc thi có sức lan tỏa và tạo hiệu ứng tốt trong toàn xã hội. Cuộc thi là 

dịp để xã hội nói chung và cán bộ nhà giáo và người lao động trong ngành Giáo 

dục nói riêng thể hiện tình cảm, lòng biết ơn và tri ân đối với các chiến sĩ, bác sĩ, 

nhà giáo, người lao động, học sinh, sinh viên, những người đã có những đóng 

góp, tích cực tham gia trong công tác phòng chống dịch.  

Trên cơ sở qui định thể lệ của cuộc thi Ban Giám khảo đã xét chọn và  Ban 

Tổ chức Cuộc thi đã quyết định trao các giải thưởng cụ thể: 

1. Giải nhất  

Cô (Thầy): Hoàng Đại Giang 

CĐCS trường: THPT Bảo Lộc 

Bài viết: (Không tên) 

Số lượt like/thích 683 Và share/chia sẻ 679, tổng điểm: 680,3 

2. Giải nhì  

Cô (Thầy): Đỗ Thị Mỹ Hạnh 

CĐCS trường:THPT Lương Thế Vinh 

Bài viết:Tự hào lắm Việt Nam ơi 

Số lượt like/thích: 677 Và share/chia sẻ: 674, tổng điểm 675 

3. Giải ba 

 - Cô (Thầy): Trần Thị Thu Hà 

CĐCS trường: Tiểu học Võ Thị Sáu – Di Linh 

Bài viết: (Không tên) 

Số lượt like/thích: 657 Và share/chia sẻ: 616, tổng điểm: 629,7 

 - Cô (Thầy): Nguyễn Thị Kim Nhung 

CĐCS trường: THPT Lộc Phát 

Bài viết: Thầy Hiệu trưởng với những ngày khó quên 

Số lượt like/thích: 532 Và share/chia sẻ: 518, tổng điểm: 522,7 

4. Giải khuyến khích 

 - Cô (Thầy): Trần Thị Hà 
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CĐCS trường: THPT Nguyễn Huệ 

Bài viết: Tôi đã thay đổi cách nhìn về chị 

Số lượt like/thích: 207 Và share/chia sẻ: 423, tổng điểm: 351 

 - Cô (Thầy): Trần Thị Thanh Thảo 

CĐCS trường: Trường THPT Nguyễn Tri Phương 

Bài viết: Toàn Đảng, toàn Quân, toàn dân thành phố Bảo Lộc quyết tâm 

chống dịch covid 19 

Số lượt like/thích: 298 Và share/chia sẻ: 352 tổng điểm: 334 

 - Cô (Thầy): Hoàng Thị Kim Vân 

CĐCS trường: THPT Bảo Lộc 

Bài viết: Viết về anh 

Số lượt like/thích: 342 Và share/chia sẻ: 305,  tổng điểm: 317,3 

 - Cô (Thầy): Nguyễn Khánh Chung 

CĐCS trường: THPT Bảo Lộc 

Bài viết: Đoàn trường THPT Bảo Lộc - tấm gương phòng chống dịch 

Covid 19! 

Số lượt like/thích: 214 Và share/chia sẻ: 327, tổng điểm: 289,3 

- Cô (Thầy): Huỳnh Thị Bích Liễu 

CĐCS trường: Tiểu học Nguyễn Trãi – Di Linh 

Bài viết: Cảm phục tấm lòng của các cụ già neo đơn 

Số lượt like/thích: 180 Và share/chia sẻ: 277,  tổng điểm: 244,7 

Ngoài ra Ban tổ chức cũng đã quyết định trao giấy khen kèm tiền thưởng 

cho 03 đơn vị có nhiều bài tham gia cuộc thi: 

- Đơn vị: CĐCS Trường THPT Chu Văn An. Tổng số bài dự thi: 7 

- Đơn vị: CĐCS Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm. Tổng số bài dự thi: 5 

-  Đơn vị: CĐCS Trường THPT Phan Bội Châu. Tổng số bài dự thi: 5 

IV. Đánh giá chung 

1. Ưu điểm 

- Cuộc thi được tổ chức triển khai nghiêm túc, đảm bảo đúng thời gian quy 

định. 

- Thu hút được sự quan tâm, tích cực hưởng ứng tham gia của cán bộ nhà 

giáo và đoàn viên lao động. 
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- Nhiều bài dự thi được đầu tư công phu, nội dung phong phú, hình thức 

đẹp và phản ánh đúng thực tế. 

- Đạt được mục đích, ý nghĩa đề ra. 

2. Hạn chế 

- Một số đơn vị chưa tuyên truyền vận động đội ngũ CBNGNLĐ tham gia 

cuộc thi.  

- Một số ít bài viết chưa đúng theo thể lệ cuộc thi: Một tài khoản facebook 

chia sẻ một bài nhiều lần, một số bài viết rất hay, ý nghĩa, có nhiều lượt thích và 

chia sẻ nhưng không gắn thẻ CĐGD tỉnh theo quy đinh.  

Trên đây là báo cáo kết quả cuộc thi viết về Gương sáng trên mặt trận 

phòng chống dịch covid-19” trên mạng xã hội Facebook do Công đoàn ngành 

Giáo dục Lâm Đồng tổ chức./. 

 

 
Nơi nhận: 

- LĐLĐ tỉnh;  

- Lãnh đạo Sở GDĐT; 

- LĐLĐ huyện, thành phố; 

- Phòng GDĐT huyện, TP; 

- CĐCS đơn vị, trường học; 

- Các trường trực thuộc Sở; 

- Website ngành; 

- Lưu: CĐN.   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 


