
LIEN DOAN LAO DONG TP. HO CHI MINH CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
LIEN DOAN LAO BONG  QU4N 1. Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: 38/KH-LDLD Qun 1, ngày 09 tháng 9 nàm 2020 

KE HOACH 

To chfrc Hi thi tim hiu diu 1 Cong doàn Vit Nam Khóa XII 

Thirc hin Chucing trInh cong tác nàm 2020. Ban Thtthng vii Lien doàn Lao 

dng qun 1 xây dimg k hoach t chrc Hi thi tim hiu Diu l Cong doàn Vit 

Nam, cu th nhtr sau: 

I. MUC DICH YEU CAU: 

- Hi thi nh.rn tao  diu kin d CNVC-LD trang bj nhQ'ng ni dung kin 
thirc co' bàn v Diu 1 và Hucng dn thi hành Diêu 1 Cong doàn Vit Nam (Khóa 

XII) dã duçc Dai  hi Cong doàn Vit Narn thông qua ngày 24 tháng 9 näm 2018. 
- Hi thi dam bào trin khai sâu rng dn ca so', thu h1it dugc dông dào can 

b cOng doàn, doàn viên cong doàn, CNVC-LD tharn gia. 

II. DO! TIX NG vA NQI DUNG: 

1. Dôi tuong: 
Can bô, cong nhân, viên chirc, ngu'o'i lao dng và doàn viën cong doàn a các 

co' quan, dcm vi, doanh nghip và các CDCS trirc thuc Lien doàn Lao dng qun 

1. 

2. Ni dung: 
Tim hiu nhng ni dung ca bàn v Lut Cong doàn (da dugc süa dôi nàm 

2012), Diu l và Hiió'ng dn thi hành Diu 1 COng doàn Vit Nam (K.hóa XII). 

3. HInh thfrc: 
- Phân thi cá nhân trc nghim kin thCrc nhüng ni dung co' bàn v Diu 1 

và HuO'ng dn thi hành Diêu 1 Cong doàn Vit Nam (Khóa XII). 

- Thai gian thi: tfr ngày 05/10/2020 dn hét ngày 09/10/2020. 
- HInh thiirc thi: cá nhân thi trirc tuyn vO'i b câu hói dugc dàng tãi trên trang 

tin din tCr Lien doàn Lao dng qun 1 theo dja chi website: 

http ://www.ldldq 1 hcrn . gov .vnl. 
- Ban To chrc có câu hói, huo'ng dn phn thi trc nghim; cong bô thông tin 

kt qua thi trên trang tin din tir Lien doàn Lao dng qu.n 1. 

4. Quy d!nh chung: 

- CNVC-LD tham gia dir thi ghi rO hp ten, dan vi cOng tác, s din thoai lien 
lac. Kt qua th hin trên may là kêt qua chung cuc. 

- Thành viên Ban to chirc khOng duçc tham gia dçr thi. 



5. Tài lieu tham khão: 
- Lu.t Cong doàn (dã &rgc sra di nãm 2012); 

- Diu 1 Cong doàn Vit Nam (khóa XII); 

- Huó'ng dn thi hành Diu 1 Cong doàn Vit Nam (khóa XII). 

III. BAN TO ChIC HOI Till: 

Thành l.p Ban T chirc Hi thi gm các dng chI có ten sau: 

1.  DIc Truang Th Minh Dung — Chü tch LDLD qu.n 1 Tru&ng ban 

2.  D/c HuS"nh  Vinh Lam — Phó Chü tch LDLD qun 1 Phó Tru&ng ban 

3.  D/c H Nliii Cat Tumg — Phó Chü tjch LDLD qun 1 Phó Tru&ng ban 

4.  D/c Ha Thj Thu Djnh — UV.BTV LDLD qun 1 Thânh viên 

5.  D/c Nguyen Ng9c Dan — TJV.BTV LDLD qun 1 Thành viên 

6.  DIc Duang Lê Thun — UV.BCH LDLD qun 1 Thành viên 

7.  D/c Hoàng Th Ha — UV.BCH LDLD qun 1 Thành viên 

8.  D/c Hira Trung NghTa — CB chuyên trách LDLD qun 1 Thành viên 

9.  D/c HuS'nh  Ng9c Hôa — CB chuyên trách LDLD qun 1 Thành viên 

10. D/c Nguyn Thi Minh Nguyt-CB chuyên trách LDLD qun 1 Thânh viên 

11. D/c Nguyen Ngpc BIch Chi — CB chuyên trách LDLD qun 1 Thành viên 

IV. CO CAU GIAI THU'ONG: Ban t chrc Hi thi t.ng Giy khen và dir 

kiên trao giâi nhu sau: 

- Giäi tp the: 2.000.000 dông! dan vj, dânh cho các CDCS có nhiu thI sinh 

tham gia vông thi trirc tuyn vó'i cht lugng bài di1 thi tot (tüy theo so 1u'cng lao 

dng cüa dan vt,  Ban t chirc së xem xét cii th so ngui dr thi/tông s CNVC-LD 

ciia dan vj) ti da không qua 5 dan v. 

- Giái cá nhãn: 
+01 giáiNhttrgiá: 3.000.000dông 

+ 02 giãi NhI trj giá: 2.500.000 dông 

+ 03 giài Ba trj giá môi giâi: 2.000.000 dng 

+ 30 giãi khuyn khIch mi giâi: 1.000.000 dng 

Ngoâi ra tiiy tInh hInh thixc té sO lugng thI sinh Ban to chirc hôi thi së can di 

giãi thu&ng cho phü hpp. 

V. TO CH1YC THUC HiN: 

1. Lien doãn Lao dng qun 1: 
- B phn To chirc xây dirng v triên khai K hoch tt chirc Hôi thi dn các 

CDCS trirc thuc; lien h trung tam Cong ngh thông tin Qun 1. 

- B phn Tài chInh chju trách nhim hrnng dn dix trCi vâ quyt toán kinh 

phi theo quy djnh. 
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- Bô phn Van phông chju trách nhim cung cp file Lu.t Cong doàn (dã 
duçic sira di nm 2012); Diu l Cong doàn Vit Nam (khóa XII); Hithng dn thi 
hành Diu 1 Cong doàn Viêt Nam (khóa XII) và trin khai dn các CDCS (Gmail, 
Group, trang Cong doàn Qun 1, web) 

- Các b phn khác thirc hin theo phn cong cüa thiiông trirc Lien doãn Lao 
dng qun 1. 

2. Các Cong doàn co s& triyc thuc: 
- Trin khai thi:rc hin k hoach; Vn dng (tong (tao (toàn viên cong doàn và 

CNVC-LE) tham gia hi thi theo k hoch. 
- Gui hInh ành CNVC-LE) (tang tham gia lam bài thi trçrc tuyn tai  (tan vj 

(tap th ho,c cá nhãn) v Ban T chirc LDLD qun 1, email: 
ldld.quanlgmail.com  hoc lethuan19gmai1.com  d phiic vii cong tác tuyén 
truyên. 

Trên day là k hoch th chrc Hi thi Diu l Cong (toàn Vit Nam, (t nghj 
BCH các CDCS quan tam và thrc hin nhm thu hat (tOng (tao CNVC-LD tham 
gia. Trong qua trInh thirc hin Co gI vuóng mc lien h (tic Dumg Lé Thu.n — 
IJV.BCH(DTDD: 0909.8 11.168) (tt dugc hthng d% 

TM. BAN TH11CNG VEJ 
ciiii TICH 

CHAP HA 

Trirong Th Minh Dung 

No'inhân: 
- Ban To ch(rc LDLD Thành pho; 
- Ban Dan van Qun üy QI; 
- BCH, UBKTLDLD qun 1; 
- CDCS tnrc thuôc; 
- Lixu: VP, TC, CNTT. 
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