
TONG LIEN DOAN LAO BONG CONG HOA xA IIQI CHU NGHIA VIT NAM 
VIET NAM Dc 1p - Tir do - Hnh phuic 

S& 6S /KH-TLD Ha Nç5i, ngày 3 tháng9 nãin 2020 

KE HOACH 
' A A A To chtrc cu9c thi trrc tuyen tim hieu B9 Iut Lao d9ng nam 2019 

Can eli k hoach s 35/KH-TLD ngày 7 tháng 5 nãm 2020 cüa Tng Lien 
doàn Lao dng Vit Nam ye triên khai thrc hin Dé an "Tuyên truyên, phô biên 
pháp lut trong cong nhân lao dng näm 2020" và thiêt thrc hu&ng 1mg Ngày 
Pháp luât Viêt Nam 09/il, Doàn Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng (LDLD) 
Viêt Nam ban hành kê hoach  tO chlrc cuôc thi tim hiéu tnrc tuyên ye Bô 1u.t Lao 
dng nàm 2019, nhu sau: 

I. MIJC BICH, YEU CAU 
1. Mic dich 
- Cung cp, ph bin, trang bj kin thüc pháp lut Co bàn, hInh thành thói 

quen chü dng h9c tip, tim hiêu pháp lust; nâng cao thlrc tuãn thü, chap hành 
pháp lust  trong doàn viên cong doàn, CNVCLD, qua do gilip giãm thiêu các hành 
vi vi phm pháp lut. 

- Dy manh  1mg di,ing cong ngh thông tin; da dng hóa các hinh thlrc ph 
biên, giáo diic pháp lu.t; tao  nhiêu kênh da dang dê CNVCLD tiêp cn vâi chü 
truclng cüa Dàng, chInh sách pháp lut cüa Nba nuâc. 

2. Yen cu 
- Ni dung thi thit thirc, phü hçip vâi trInh d hiu bitt pháp 1ut cüa doàn 

viên cong doàn, CNVCLD, nhât là cong nhân lao dng trong các doanh nghip; 
tao không khI hào hung, sOi nôi, thu hOt sv quan tam, nhit tInh üng h elm dông 
dão doàn viên cong doàn, CNVCLD trén dja bàn cà nixâc. 

- Phn mm cuc thi bâo dam ch.t lung, tin Ich, thit thire, hiu qua, sli 
dung lâu dài và CO the tIch hçip vâi các cong c, phuong tin thông tin khác. 

II. DOI TIXQNG, NQI DUNG 
1. Bi tiryng tham gia dr thi: 
Nguôi dir thi phài là can b, doàn viên cong doàn, CNVCLD dang cong 

tác, sinh boat trong các Co quan, don vj, doanh nghip. 
2. Ni dung thi: 
Tim hiu kin thlrc pháp lut, chO yu là B 1ut Lao dng näm 2019. 
3. Thông dip: 
- "CNVCLD chO dng h9c tip, tim hiu, tuãn thO và chip hành pháp 1ut 

là bào v quyen, lçi Ich hçp pháp, chInh dáng cOa mInh" 
III. HINH TH1C TO CH1C THI 
1. HInh thfrc và cong ngh to chfrc thi: 
- Cuc thi ducic t chüc trén website thi trIc tuyn Myaloha.vn, dã duqc 

kiêm duyt 1 hông bão m.t va duçic co quan Cong an tinh Birth Ducing phé 
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duyt v các yu t bào mt du vào, du ra cüa h thng; duqc B Cong thucng 
cap giây chüng nhn darn bâo các diêu kin cho hoat dng thi và to chüc thi trirc 
tuyên. Nàm 2019, Myaloha dã to chüc hon 6.500 cuc thi Rn, nhO cho 3.280 do'n 
vj gOm c quan Nhà rnthc, doanh nghip và trung hçc. 

- Cuc thi có 4 dçt thi, mi dçt là 3 ln thi vôi 20 câu hOi trc nghim và 
01 câu hOi ph dir doán cO bao nhiêu ngi.räi trà l?ii dtng vói dáp an. Môi câu hOi 
cO 04 phiing an trà RTi và chi có duy nhât mt phrnmg an dung, th&i gian lam bài 
trong vOng 30 phüt, cO the thay dOi dáp an nhtng câu dã chn truâc do. Môi cau 
trà ku dung tuang &rong vài I diem. TOng diem cho môi lan thi là 20 diem. 

2. Cách thfrc thi 
Thi sinh dix thi thuc hiên các brnc sau: 
Bizác 1: ThI sinh ch9n mt trong ba các hmnh thüc sau d truy cp Hi thi: 
- Nhp vào link: https://congdoanvietnam.myaloha.vnl  Nhp ma dir thi: 

280729 dê vão thi (ma dr thi là ngày thành 42p Cong doàn Vit Nam 28/7/1929); 

Iai Ctng thông tin din tir COng doàn Vit Nam 
http://www.congdoan.vnlhome  chçn biêu tirçung cuc thi Se duqc chuyên den 
dixông dn cuc thi (congdoanvietnam.myaloha.vnitim-hieu-phap-luat-truc-
tuyen-trong-CNVCLE. Sau do nhp ma dr thi: 280729). 

Ngoài ra thI sinh có th quét Ma QR code bng camera (trên lOS) hoc vào 
phân quét ma QR trén irng diing Zalo ('tren android) ben drni dé truy c.p vào 
cuôcthi. 

Buâc 2: Ira ciru th l cuOc thi, ni dung thi 
Bi.râc 3: Vào thi 
- NIhp thông tin cá than nh&m mvc  dich thng kê di tuqng tham gia; 
- Tich ch9n nm cong tác: Phn min ducic cài d.t sn danh sách ten 63 

tinh, thãnh phô và 20 ngành Trung ixcrng d thi sinh tr ch9n. Mic dich là thông 
kê sO luqng thI sirth theo tinh, thãnh phô hoc ngành dé tInh giâi tp the. 

Buâc 4: Trá Ru ln h.rcut các câu hOi trc nghirn xut hin trén man hInh, 
ch9n dáp an chInh xác nhât, thui gian lam bài trong vOng 30 phüt, có the thay dôi 
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dáp an nhtng câu dâ ch9n tnrâc do. Bài d%r thi chi ducic xem là hgp 1 khi thI sinh 
trà Ru dü 20 câu hOi. 

Buâc5: Gri kt qua, phn mm sê tij dng cho thI sinh bit kt qua cüa 
mInh (so diem dat duge, so thai gian trâ Rui câu hOi, v trI cüa mInh trén tong sO 
thi sinh dã dr thi den thai diem hiên ti). 

Sau do, man hInh së hin dông chü "Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam 
cam on bn d tham gia cuc thi, hçn g.p 1i & tuân thi tiêp theo". 

Lwu j.':  MJI thI s/nh dzcçic tham gia tó'i dci 03 lcn thi/dçi't (two'ng dzto'ng vái 
03 lan thi/1 tuán,). Khi thI sinh de thi qua so lan quy djnh, h thông sê t dng 
thông báo "ThI sinh dä hét 1uct tham dv", Thi sinh phái dcii den tuán kê tiêp mâi 
có the tiép tyc di thi. 

- Sau m3i thi, Ban T cháv cuçc thi sJ tdng hQp danh sách thI sin/i dgt 
giái, cong bô trên Báo Lao d5ng, Cong thông tin din tilc Cong doân Vit Nam và 
báo cáo Thtthng tryc Doàn Chz tjch TOng LDLD Vit Nam ye sO thI sin/i dt thi. 
Licu j: Thành viên Ban Tuyên giáo TOng LDLL) Vit Nain và Nhóm tw van không 
dwçic tham gia thi. 

3. Thô'i gian t chfrc 
- Cuc thi duqc t chüc gm 4 dçrt, mi dqt có 3 ln thi. 
- Thai gian: tü ngày 12/10/2020 dn ngày 8/11/2020. Ci th nhu sau: 
+ Tun 1: Bt du lüc 07h00 ngày 12/10/2020. K& thüc lüc 21h00 ngày 

18/10/2020 vOi 3 ln thi vào các thir 3 —5 - Chü nht; 
+ Tu.n 2: Bt du hc 07h00 ngày 19/10/2020. K& thüc lOc 21h00 ngày 

25/10/2020 vOi 3 hxçit thi vào các thi'r 3 — 5 - ChU nht; 
+ Tu.n 3: BAt d.0 lOc 07h00 ngày 26/10/2020. Kt thüc lüc 21h00 ngày 

01/1 1/2020 vói 3 hrat thi vào các thr 3 — 5 - Chü nhât; 
+ Tuân 4: BAt d.0 lüc 07h00 ngày 02/11/2020. K& thcic lüc 21h00 ngày 

8/11/2020 vâi 3 h.rçut thi vào các thir 3 — 5 - Chü nht. 
- Dir kin trao giãi cuc thi cui tháng 11/2020. 
4. Co cu và phu'ong thüc trao giãi thu'&ng 
a) Giái th wing 
- Giâi tun: ThI sinh dat  giãi là nguai cO tng dim cao nhAt trong 1 1&n thi, 

trá l&i các câu hOi trong thai gian ngàn nhât, có thai gian np bài sóm nhât duc 
ghi nhn trên h thông Myaloha, có câu trã Ru dii doán so nguai trã 1&i dung hoc 
gân ding nhât vói dáp an (xep theo thr tir nhât, nhI, ba). 

Lixu : Nu thi sinh có 3 1nI1 tun thl chi tInh dim 1 ln có diem cao 
nhât. 

- Giâi d.c bit (giài tháng): 
+ Ca nhân: Là thI sinh có s ln dat  giãi tu.n nhiu nhAt. 
+ T.p th: Là Lien doàn Lao dng cAp tinh, thành ph, Cong doãn ngành 

Trung isong và tucung ducung cO t 1 thI sinh dir thi cao nhât và cO nhiêu thI sinh 
dat giài nhât. 

Trong tnthng hçup cá nhân ho.c t.p th bang dim nhau, may tinh së hra 
ch9n ngâu nhiên kêt qua dê trao giãi. 
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b) Co cáu giái: 
- Giái tun (ap dyng cho cá nhân,): 

Têngiãi Si1uçrng Mfrcth.r&ng 

Giâi nhât 4 1.000.000 

Giãi nhl 8 800.000 

Giâiba 12 500.000 

- Giái dc bitt  (giái tháng - áp dyng cho cá nhân và tp th4.): 

Ten giãi S hrçrng Mfrc thu*ng 

1.Giãicánhân 1 2.000.000 

2. Giãi t.p th 

-Giãinht 1 3.000.000 

-GiàinhI 1 2.000.000 

- Giái ba 1 1.000.000 

c) Phu'ong thi'c IraQ giái: 
Sau mi dçit thi Tun, Ban T chüc cuc thi g1ri phn thi.r&ng và giy 

chirng nh.n cüa lông LDLD Vit Nain tói các LDLD tinh, thành phô, Cong doàn 
ngành Trung uoiig và tucmg duong có thI sinh dat  giãi dê to chüe trao tang. 

Trên co si k& qua cuc thi, cQng rihu can cü s luqng thI sinh d thi và 
chat krcing bài thi, Tong LfLD Vit Nam së quyêt djnh so krcing giãi thu&ng và 
hInh thirc to chüc trao giái dc bit (giãi tháng) cho các tp the và cá nhan. 

III. TO CH15C THIJC HIN 
1. Tang Lien doàn Lao dng Vit Nam: 
Giao Ban Tuyên giáo là dmivj du môi, giüp Thithng tri1c Doàn Chü tich 

Tang LDLD Vit Nam triên khai kê hoch to chüc cuc thi trirc tuyên tim hiêu 
B lust Lao dng nãm 2019, dông th?yi trVc tiêp thix hin nhüng viêc sau: 

1.1. Nghiên ciru, d xut chucing trinh hqp tac vói Cong ty Trách nhim 
hiu h.n Thucng mai Dâu tir (TNHH TMDT) Aloha dê to chrc cuc thi trirc 
tuyên trong h thông cong doàn; phôi hqp xây dirng the 1, thiêt kê phân mém 
và các diêu kiên can thiêt khác to chüc Cuôc thi. 

1.2. Thành l.p t tu vn, gm: 
- Nlióm h trçi giài dáp quy trinh, cách thi'rc thi grn can b cong doàn & 

môt sO dja phuong d có kinh nghim tO chüc cuOc  thi trrc tuyên: 

+ Dng chI Vu Mnh Tiêin — Phó trithng Ban Tuyên giáo Tng Lien doàn 
Lao ding Vit Nam; 

+ Dng chI Nguyn Thi Vi@ Ha — Trtthng phông Van boa co th, Ban 
Tuyên giáo lông Lien doàn Lao dng Vit Nam; 

+ Dng chI Nguyn Th NgQc Th — Chuyên viên chInh, Ban Tuyên giáO 
Tong Lien doàn Lao dng Vit Narn; 

+ DOng chI Lê Tir BInh — Phó Chü tch Lien doàn Lao dng tinh BInh 
Djnh; 
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ran Thanh Hãi 

+ Dng chI Trnh Due Th.ng — Phó Truâng ban Tuyên giáo — Nü Cong 
Lien doàn Lao dng tinh Dông Nai; 

+ Dng chI Trn Thj Nhn Van - Phó Tri.thng ban Tuyên giáo, Lien doân 
Lao dng tinh Khánh Hôa; 

+ Truang Thanh Dung - Phó Trung ban Tuyên giáo — N cong Lien doàn 
Lao dng tinh Trà Vinh. 

- Biên soan, thm djnh ni dung và dáp an câu hOi cuc thi: 
+ Lut su Vu Ng9c Ha — Giám dc Trung tam tu vn pháp 1ut, Lien doàn 

Lao dng tinh Dông Nai; 

+ Dtng chi Lê DInh Quãng — Phó tru&ng Ban Quan h lao dng, Tng 
Lien doàn Lao dng Vit Nam. 

1.3. Trin khai boat dng truyn thông v cuc thi gm: thit k ánh bia dê 
phô biên, tuyên truyên trên internet và mng xA hi, các bài viêt tuyên truyên trén 
báo chI trong và ngoài h thông cOng doàn truuc vâ trong thai gian diên ra cuc 
thi; xây dirng video clip tuyên truyên sau cuc thi; cp nht thu&ng xuyen kêt qua 
Cuc thi. Tong h9p két qua, báo cáo cue thi và dé xuât hInh thirc to chirc trao 
giâi cho các tp the, cá nhân dat  giái d.c bit (giãi tháng). 

2. Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph, Cong doàn ngành 
Trung tro'ng Va ttrong thwng 

- Chi dao,  huóng dn các cp Cong doàn trirc thuc 4n dng doàn viên, 
CNVCLD tham gia Cuc thi; dam báo sirc lan tóa; phân dâu có It nhât 20% 
doàn viên, CNVCLD trong tüng dja phuang, Ca quan, dan vj, doanh nghip 
tham gia. 

- Trao giãi thung cüa Tang LDLD Vit Nam cho thI sinh cüa dja 
phuang, ngành dat  giãi (neu co). 

D cuc thi dat  k& qua t6t, cht 1ung gop phn tIch circ trong vic 
tuyên truyên, phô biên kiên thuc ca ban cüa Bô luât Lao dông nàm 2019 den 
can b, doàn viên, CNVCLD, Doàn Chü tjch Tong LDLD Vit Nam dê nghj 
các cap cong doàn phôi hçp thrc hin tOt Kê hoach này., 

Noi nhân: 

- Các LDLD tinh, TP; CD nganh Trung nmg 
và tuclng duong (dê thirc hin); 
- TTDCT (dê báo cáo); 
- BO Tix pháp (de bao cáo); 
-BôTT&TT(debao cáo); 
- Các cci quan báo chI CD (cte truyên thông); 
- Lixu: Van thu TLD; BTG. 

TM. DOAN CHU TICH 
PH -rçH THITh1NG TRçC 
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