
TONG LIEN DOAN LAO BONG CONG HOA xA HQI cHU NGHIA VIT NAM 
VIT NAM Dc Jp  - Tiy do - Hnh phác 

      

S&4WATrLD 
V/v dAy m?nh  tuyên truy&i Mu cfr Qu6c hôi 

và Hi dông nhân dan các cap 

Ha Nç5i, ngàythháng 4 nám 2021 

 

Kmnhgi'ii: 

   

P . 7 A 9 7 - Cac Lien doan Lao d9ng tmh, thanh pho; 
- Các Cong doàn ngành Trung .rong và tixang duang, 

Cong doàn Tong cong ty tWc  thuc TLD 
- Các co quan báo chi cong doàn. 

Thii gian qua, thirc hin chi (tao cüa các cp ily Dãng, chinh quyn & 
Trung ucing và cija phucmg, cüa Tang Lien doàn Lao ctng Vit Nam, cac cp 
côndoàn dätp trungtuyêntruyn và trin khai các hoat  ctng phic vii cong 
tac bau cu, vai nhieu hinh thuc phong phu, phu hçp dieu kiçn thrc te.g nhieu 
nai, cong doãn cap trén cia có cách lam sang tao,  nhu: san khâu hóa và sr dung 
kênh tmyén thông xä hOi  dê lan tOa ni dung tuyên truyên. Không it cong doàn 

9 - X S 7 A P. A . S P. Ca so cia de xuat va duqc nguxn sii dung lao dçng tao theu kiçn ye thai gian die 
cOng nhãn lao dung duqc tham gia các bui tuyên tmyn trrc tip. 

Tuy nhiên,côn có mt s cija phuang, ngành, cG s& clii chá tr9ng ban hãnh 
vn ban ma chua quy& lit trong th chüc thrc hin, nh.t là cong tác vn dng, 
tp hçip, phát huy vai trô cüa CNVCLD trong tham gia Mu cir. 

Nhrn diy math  tuyên truyn, tao  sir thing nh.t v nhn thüc, tu tuâng 
chInh trj và hãnh dngtrong h thong cong doãn; doãn kit, tip hqp và phát huy 
vai trO, thiic trách nhim cüa can bO,  doàn viên, CNVCLD vói• cuc b.ucü dai 
bieu Quoc hcn khoa XV va dai  bieu.Rçi (tong Nhan dan cac cap nhiem ky 2021 
— 2026 (sau day gçi là cuc Mu cü), Doàn Ch tjch Tang Lien doãn Lao dung 
Vit Nam huóng dn mOt  s  nOi dung sau: 

1. Barn sat các ni dung trong Clii thj s 45-CT/TW ngày 20/6/2020 cia 
B Chinh frj v lath (tao cutc b&u cii; huâng dn s 169-RD/BTGTW ngày 
22/01/2021 cüa Ban Tuyên giáo Trunguang v "Tuyên truyn cuOc  Mu cir dai 
bieu Quoc hçi khoa XV va dai  bieu Hçi (tong Nhan dan cac cap nhiçm icy 2021- 

S P. A A A . '. P. 2016 va cong van so 351-CV/BTGTW ye day m?nh  tuyen truyen bau cu Quoc 
hi và HOi  dngNhãn dan các cp trén báo chi;k hoach  s 103/KH-TLD ngày 
20/3/202 1 cia Doãn Chii tjch Tng Lien doãn Lao dung  Vit Nam phát dng thi 

P A A X • A L A , dua cao diem gop phanth%rc hiçn tot cuçc bau cudai bieu Quoc hQl khoaXV va 
bâu cr dai  biêu Hi (tong Nhán dãncác cap nhim kS'  2021 — 2026;kê hoach 
tuyên truyn cüa cac cp üy (tang, chinhquy&ivà cOng doãn cüa dja phucrng, 
nganh deday math  cong tac thong tin,tuyen truyen, that la tuyen truyen tren baa 
chI, trang thông tin din tx, mng xã hOi  cüa các chip cong doàn dam baa th'ing 
djnh htrong chInh tn, tu tu&ng, ch&t luqng, hiu qua. 
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2. T chirc dçit tuyên truyn cao dim "Cong nhân, viên chIrc, lao dng 
vói ngày hôi cña toàn dan" (co van ban kern theo), gOm các boat  dng: 

- Trin khai cuc thi trrc tuyn tim hiu pháp 1ut v bu cü Quc hi và 
Hi dng Nhãn dan các cp trên Cng trirc tuyn Cong doàn Vit Nam, dja chi 
https://congdoanvietnam.org  do Tng Lien doàn Lao dung Vit Nam tO chüc. 
Thii gian tü 23/4 den 16/5/2021. Trong do, tr 23/4 den 30/4 là tuyên truyên, 
phôbin cuc thi; tr 3/5 dn 23h55 ngày 16/5 din ra cuQc thi. 

- Phát dung chia sé thông tin, hinh ânh cüa CNVCLD tIch circ chun bj 
thirc hin nghTa vçt và trách nhim cong dan trong bâu cü gop phân dâu tranh, 
phãn bác quan diem sai trái, xuyên tac,  pháhoai cuQc bâu cü, lqi dung bâu cfr dê 
kIch dng, gay rôi, chiasé khOi dai  doàn kêt toàn dan tc, chong phá Dãng, Nhà 
nuâc và tO chirc Cong doân Vit Nam 

+ Thôi gian thirc hin tü 17/5 dn 23/5/2021. 
- D xu.t vói ngithi sr dung lao dng b tn th?i gian san xu.t phü hcip Va 

dam báo quyn lçi cüa cOng nhân, lao dng trong thi gian di bâu cir. Các cap 
cOng doãn, nhât là cOng doàn co s tang cung vai trô kiêm tra, giám sat và 
hithng dan cong than, lao dQng khi tham gia các hoat dng cüa bâu Cu. 

Vn dng CNVCLD dàng tài, chia sé hinh ãnh dçp kern mt bâi vit (van, 
thci, sang tác bài hat...) có nghia trong ngày di bâu cir. 

+ Thii gian thc hin ngày 23/5/2021 
3. Cong tác tuyên truyn cuc bu cfr gn vói vic thrc hin thing igi 

Nghj quyêt dai  hi dáng b các cap thim k' 2020,— 2025, Nghj quyêt Di hi 
di biêu toàn quOc lan thu XIII cüa Dãng; vói so kêt nra nhim k Dai  hi  dai 
biêu toàn quôc Ian thir XII cüa COng doàn Vit Nam; v&i to chirc các hoat dng 
Tháng Cong nhãn — Tháng hành dOng ye an toàn, v sinh lao dng nm 2021. 

- • . A 9 • A 9 A Cong doan cap tren co so phoi hgp vai cong doan co so to chirc cac hrnh 
thüc tuyên truyên phü hcip vói cOng tác phông chông djch bnh Covid — 19 và 
tai các doanhnghip va cac khu nba tr9 có dông cOng nhânlao dng, các diem 
tiep xuc cu tn cua can bp cong. doan tham gia iing cu dai  bieu Quoc h91 va Hçi 
dong nhãn dan các cap d hu&ig dn và to chi'rc cho doàn viên cong doàn tham 
gia các hoat  dng cüa cuc b.0 cir. 

Can cu cong vn nay, các Lien doàn lao dung tinh, thành ph& các COng 
doàn ngàrih Trung uong và COng doàn tOng cOng ty trtrc thuc C%i the hóa vic 
triên khai thirc hin và báo cáo két qua ye TOng Lien doãn Lao dung Vit Nam 
(qua Ban Tuyên giáo) theo quy 

Noinhn: 

- Nh'tz trén; 
- Ban Tuyên giáo 115 (d báo cao); 
- Liru: VT, TG 
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HIXONG DAN 
To chüc cuc thi tryc tuyn 

"Cong nhân, viên chfrc, lao dng vói ngày hi cüa toàn dan" 

(Kern theo ongvóns.LiQilfLD ngày.2théo7g4 Mm 2021 thaDoân Qn tIck T6ngLien doân 
ivàH5idngnhándáncáccp) 

I. DOI TIJING, NQI DUNG 
1. Di tirçrng tham gia dl!  thi: 
Cu tn là can b, doàn viên Cong doãn, cong than, viên chüc, lao dung 

dang Cong tac, sinh hoat trong các cc quan, dan vj, doanh nghip(sau cfáy gi là 
thI sinh)JJu tiên di tucmg cong nhán, lao dOngtrong các doanli nghip. 

Thành viên Ban giám khâo và ban T6 chüc cuc thi không ducic tham gia 
dthi. 

2. Ni dung và thông dip: 
- Ni dung: Thi tIm hiu pháp luat  v b.0 cfr dai  biu Quc hi, di biu 

H91 dong Nhan dan cac cap. 
-Thông dip:Công nhân, viên chi.'rc, lao dng sang su6t lra chpn nguôi tài 

due dê xây drng dat nuóc 
II.fflNH TIll5C 
1.Hlnhthirc: 

9 1 9 1 

Cuc thi duqc tO chüc theo hInh thüctc tuyên trên Cong trirc tuyên cüa 
Tong Lien doãn Lao dng Vit Nam tai  dja chihttps://congdoanvietnam.org1  và 
mng xa hQl (facebook Cong doan Viçt Nam va cua moi cap cong doan) theo 2 
giai do?n nhu sau: 

1.1. Giai doçin 1 (tfr 3/5 liEn 16/5/2021): GNVCLD thông thai 
Giai donnày CNVCLD tham gia cuOc  thi trirc tuyn tim hiu pháp 1ut 

ye bau Cu di bieu Quoc hi va 1191 dong Nhan dan. 
a) Dja chi thi và scf dQ thi: 
- ThI sinh tham gia trã Ru tràc nghim trirc tuyén tim hiêu pháp 1ut ye 

bu cr dai  biu Quc hi và Hi dng Nliân dan trên Côngtrirc tuyên cüa Tong 
Lien doàn Lao dung Vit Nam ti dja chi https://phapluat.congdoanvietnam.org. 

- Có2 dqt thi, rni dçirt là 3 ln thivóil3 câu hOi trc nghim, mi cau hôi 
co 4 phucung an tra lcn va chi co duy nhat m9t phuang an dung; 02 cau hoi 
phi.Thi gian lam bài tôi da 20 phüt. 

b) Cách thzc thi: 
-Buàcl: 

• I A • A Thi sinh chpn m9t trong ba cach sau de truy cap  vao Cuçc thi: 
+ CáCh 1:Nhp vào link: https://phapluat.congdoanvietnam.orgj  
Tai day, thI sinhnhp ma dir thi: 280729 d vào thi ('ma dy' thi là ngày 

thank ip Cong doàn Vit Nam 28/7/1929). 

1 Gang 1ryc luyln do Tdng Lien doô.n Lao dng VietNam pMi hçp vó'i Cong v TNHH MTV Myaloha xOy drng, 
quán frj và sz 4ng. 
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+ Cách 2:Tai Cng thông tin din tà(http://www.congdoan.vn) và facebook 
Cong doàn Vit Nam (https.i/www.facebookcom/congdoanvietnam2017)  ch9nbâm 
vào ânh có ten cutc thi se ducic chuyên den &thng dk cuc thi 
(https://phapluat.congdoanvietnam.org ). 

ThI sinh nhâp mãdu thi: 280729. 
P P A A P + Cach 3: Quet Ma QR code bang camera (tren lOS) hoac vao phan quet 

mA QR trén 1rng ding Zalo (trên android) có trên ánh giao din facebook Cong 
doàn Vit Nam (https://www.facebook  com/congdoanvietnam201 7). 

Thi sinh nhp mA dix thi: 280729 
- Bithc 2:ThI sinh tra thu th1 cuc thi, ni dung thi có trén giao din 

cüa Cng trirc tuyn. 
- Btthc 3:Vào thi 

P A P A A A A + Thi srnhdang ky thong tin ca nhan theo mau. Cong trirc tuyen cal dt 
sn danh sách ten 63Liên doàn Lao dng dja phixong và 20 Cong doàn ngành 
Trung ixong, Cong doãn Tong Cong ty tWc  thüc Tong Lien doàn; danh sách 
cong doàn cap trên trirc tiép co sâ (Lien doãn Lao dung qunIhuynIkhu Cong 
nghip; Cong doàn ca sâ trirc thuQc Lien doãn Lao dOng  dja phuong, Cong doãn 
ngành và Cong doàn Tong Cong ty)dê thI sinhtir chçn.; dong thai diên ten don vj 
cong tác d thun iqi cho cong tác thông kê, theo dOi; tIch chQn kh6i hãnh chInh 
sir nghip hoac  khoi doanh nghip. 

+ ThI sinh trâ 1?yi 1n h.rqt các câu hôi trc nghim và gui két qua. 
c) Thai gian thi: 
- Cuôc thi ducirc t chirc tr 01/5/2021 — 16/5/2021 v&i 2 tuAn thi. Tun 1: 

tü 00h00 này 3/5/202 1 den 23h59 ngày 9/5/2021; Tun 2: tü 00h00 ngày 
10/5/2021 den 23h59 ngày 16/5/2021. 

1.2. Giai doçin 2 (tfrl7/5/2021 dIn 22/5/2021): C'NVCLD hành d5ng 
Các cp Cong doàn can cü diu kin thirc t d vn diig hoc t chirc thi 

dCNVCLDdng tái thông tin, hInh ânh dçpkèm mt bài vit (van, tho, sang tác 
bài hat...) hoc mt câu nói (thông dip) the hin thai d tIch crc cüa 
CNVCLDchuãn bj thirc hin nghTa viii và trách nhim cong dan trong bâu cà 
trên trang mng xA hi (facebook) cá nhân (sau day gçi là tác phdm). Bài Thng 
phâi kern hastag (#congdoanvietnam) dê tim kiêm và theo dôi. 

1.3. Giai dozn 3 (ngày 23/5/2021): CNVCLD vói ngày h5i cüa toàn dan 
T chüc cho doàn viên cong doàn, CNVCLD, nht là Cong nhãn lao dng 

tham gia các hot dung cüa cuc bau cà. Dông thai, vn dng CNVCLF) däng 
tai, chia se hrnh anh dep trong ngay di bau cukem mQt bai wet (van, tho, sang 
tác bài hat...) hoc mOt  câu nói (thông dip) có ni dung lien quantrén trang 
mng xA hi (facebook) cá nhân. 

ifi. TO CIJIJ'C THTC HIN 
1. Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam: 
- Thit k phn mm; thông tin d6 hQa v cuOc  thi; bién son câu hOi và 

dap an; xây dirn th l; gui file k& qua hang tun cila cuOc thi trirc tuyn tIm 
hiéu pháp lust ye bâu Ca di biêu Quoc hi và Hi dong Nhãn dan các cap dê 
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Lien doàn Lao 4ng tinh, thãnh ph& Cong doàn ngành Trung uong, Cong doàn 
Tong cong ty trrc thuc Tong Lien doãn lam can cü trao giâi. 

- Tip than  và lan tôa các hInh ânh dçp giai don 2 và3 do các Lien 
doan Lao ctQng tinh, thanh pho, Cong doannganh Trung hang, Cong ctoan Tong 
cong ty tWc  thuc Tong Lien doàn gài ye tren trang mng xã hOi  Cong doàn 
Viêt Nant 

2.Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph, Cong doàn ngành Trung 
Lro'ng, Cong doàn Tong cong ty trirc thuc Tng Lien aoàn: 

-Xây dmg k hoach  thrc hin vn dng và t chüc d CNVCLD hu&ng 
üng cuc thi trc tuyn tim hiu pháp lut ye bâu cCr di biêu Quôc hi và Hi 
dông Nhãn dan các câp;công bô so din thoai ti.r van, giâi dáp thAc mac cho thi 
sinh ti dja phuong, ngành mInh và danh sách thI sinh dtt giâi, cong bô trén 
Trang Cong doàn Vit Nam — Báo Lao dng, Trang thông tin din tü và 
facebookcüa dja phucing, ngânh; to chüc khen thithng cho các thI sinh theo thãm 
quyên. 

- Can cir s hrqng các tác phm a giai don 2 và giai don 3 d xét chçn, 
dàng tâi, to chüc bInh chQn cho các tác phãm.tiéu biêu trén trang mng xã hi 
(facebook) cüa dja phuang, ngành. So diem bInh chçn trén facebook duçic tInh 
theo cong thirc 1 Iut thIch trnmg img vói 1 diem, 1 luçrt chia sé tixclng üng vci 

A 7- r A A 10 diem va tren Ca sa xet ch911 cua Ban To chuc cuc thi, y hen cua cac chuyen 
gia; Ira ch9n và giói thiu 2 tác pham xuât sac nhât ye Tong Lien doàn Lao 
dng Vit Nam (qua miic tin nhãn trên facebook Cong doàn Vit Nam tai  dja chi 
https://www.facebook  com/congdoanvietnam201 7)  âê tuyên truyên. 

A A A • a S - Ban To chi.rc cuçc thi Lien doan Lao dQng tmh, thanh pho, Cong doan 
ngành Trung long, Cong ctoàn Tng cong ty trrc thuOc  Tong Lien doàn quyêt 
dnh co cau, so luçing giai thuong (nhat, nhi, ba, khuyen khich hang tuan), muc 
khen và hInh thirc trao giâi theo thâm quyên. 

S A A • A A 3. Doi voi cong nhan, vien chtrc, iao d9ng: 
- Khi tham gia cuc thi trrc tuyn tim hiu pháp 1ut v bu cfr dai  biu 

Quc hOi  và Hi dong Nhfin dan các cp,nêu Co thäc mac thI dt câu hOi duãi 
mic binh 1un tren Cong trrc tuyen de duçic ho trq giai dap. 

A A . Moi CNVCLD duqc tham gia tol da 03 lan thi/1 tuan. Kin dr thi qua so 
lan quy djnh, h thông sê tr dung thông báo dã hêt luçit tham d%r, CNVCLD phãi 
dqi dn tun k tip mâi có th tip ttc dr thi. 

- Khi hu&ng üng phát dung cüa cong doàn chia sé ãnh kern bài 
viet(van, tha, sang tac bai hat...) hoc rn9t cau noi (thong diçp) the hiçn thai dç 
tich circ cua CNVCLDchuan b thrc hinnghia vi va trach nhiçm cong dan 
trong thai gian dien ra cac hoat d9ng cua bau cu va trong ngay di bau cusau khi 
dang tâi trén trang m.ng xã hi (facebook cá nhân) thI giri dithng dn v trang 
mng xã hi (facebook) cüa cong doàn cp trên theo huâng dn cüa Lien doãn 
Lao dQng tinh, thành phô, Cong doàn ngành Trung uang và COng doàn Tong 
Cong ty trirc thuOc Tong Lien doãn. 

TONG LIEN DOAN LAO DQNG VIT NAM 
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