
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TỈNH PHÚ THỌ 

 

Số: 331 /CV-LĐLĐ 

“V/v tham gia Cuộc thi trực tuyến 

 tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019” 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 Phú Thọ, ngày 12 tháng  10 năm 2020 

 

        Kính gửi:  - Liên đoàn Lao động các huyện, thành, thị; 

        - Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu Công nghiệp; 

        - Công đoàn cơ sở trực thuộc. 
 

Căn cứ Kế hoạch số 68/KH-TLĐ ngày 30/9/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam 

về tổ chức cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Bộ luật Lao động năm 2019. Nhằm 

cung cấp, phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật cơ bản, hình thành thói quen chủ 

động học tập, tìm hiểu pháp luật, từ đó nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành pháp 

luật trong đoàn viên Công đoàn, CNVCLĐ, giúp giảm thiểu các hành vi vi phạm 

pháp luật. Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh Phú Thọ yêu cầu LĐLĐ các huyện, thành, 

thị; Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu Công nghiệp; Công đoàn cơ sở trực 

thuộc tuyên truyền, vận động đoàn viên, CNVCLĐ tham gia cuộc thi như sau: 

1. Thời gian tổ chức thi: 

- Cuộc thi được tổ chức gồm 4 đợt, mỗi đợt có 3 lần thi. 

- Thời gian: Từ ngày 12/10/2020 đến ngày 8/11/2020, cụ thể như sau: 

+Tuần 1: Bắt đầu lúc 07h00 ngày 12/10/2020, kết thúc lúc 21h00 ngày 

18/10/2020 với 3 lần thi vào các thứ: Thứ 3, thứ 5 và chủ nhật; 

+ Tuần 2: Bắt đầu lúc 07h00 ngày 19/10/2020, kết thúc lúc 21h00 ngày 

25/10/2020 với 3 lần thi vào các thứ: Thứ 3, thứ 5 và chủ nhật; 

+Tuần 3: Bắt đầu lúc 07h00 ngày 26/10/2020, kết thúc lúc 21h00 ngày 

01/11/2020 với 3 lần thi vào các thứ: Thứ 3, thứ 5 và chủ nhật; 

+Tuần 4: Bắt đầu lúc 07h00 ngày 02/11/2020, kết thúc lúc 21h00 ngày 

8/11/2020 với 3 lần thi vào các thứ: Thứ 3, thứ 5 và chủ nhật. 

- Dự kiến trao giải cuộc thi: Vào cuối tháng 11/2020. 

2. Cơ cấu và phương thức trao giải thưởng: 

a) Giải thưởng: 

- Giải tuần:  Thí sinh đạt giải là người có tổng điểm cao nhất trong 1 lần thi, 

trả lời các câu hỏi trong thời gian ngắn nhất, có thời gian nộp bài sớm nhất được 

ghi nhận trên hệ thống Myaloha, có câu trả lời dự đoán số người trả lời đúng hoặc 

gần đúng nhất với đáp án (xếp theo thứ tự nhất, nhì, ba). 

Lưu ý: Nếu người có 3 lần/1 tuần thì chỉ tính điểm 1 lần có điểm cao nhất. 

- Giải đặc biệt (Giải tháng): 

+ Cá nhân: Là thí sinh có số lần đạt giải tuần nhiều nhất. 

+ Tập thể: Là LĐLĐ cấp tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành Trung ương và 

tương đương có tỷ lệ thí sinh dự thi cao nhất và có nhiều thí sinh đạt giải cao nhất. 
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Trong trường hợp cá nhân hoặc tập thể bằng điểm nhau, máy tính sẽ lựa chọn 

ngẫu nhiên kết quả để trao giải. 

b) Cơ cấu giải: 

- Giải tuần (áp dụng cho cá nhân): 

04 Giải nhất, mỗi giải: 1.000.000đ 

08 Giải nhì, mỗi giải:     800.000đ 

12 Giải ba, mỗi giải:     500.000đ 

- Giải đặc biệt (giải tháng - áp dụng cho cá nhân và tập thể): 

01 Giải cá nhân  2.000.000đ 

03. Giải tập thể  

01 Giải nhất   3.000.000đ 

01 Giải nhì   2.000.000đ 

01 Giải ba   1.000.000đ 

c) Phương thức trao giải: 

Sau mỗi đợt thi tuần, Ban Tổ chức cuộc thi gửi phần thưởng và giấy chứng 

nhận của Tổng LĐLĐ Việt Nam tới các LĐLĐ tỉnh, thành phố, Công đoàn ngành 

Trung ương và tương đương có thí sinh đạt giải để tổ chức trao tặng. 

Trên cơ sở kết quả cuộc thi, cũng như căn cứ số lượng thí sinh dự thi và chất 

lượng bài thi, Tổng LĐLĐ Việt Nam sẽ quyết định số lượng giải thưởng và hình 

thức tổ chức trao giải đặc biệt (giải tháng) cho các tập thể và cá nhân. 

Để tham gia thi, thí sinh dự thi thực hiện các bước sau: 

Bước 1: Thí sinh chọn một trong 4 cách sau đây để truy cập cuộc thi 

1. Chọn đường link: https://congdoanvietnam.myaloha.vn/ Nhập mã dự thi: 

280729 để vào thi (mã cuộc thi là ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 

28/07/1929). 

2. Tại: http:www.congdoan.vn Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam 

chọn biểu tượng cuộc thi sẽ được chuyển đến đường dẫn cuộc thi, sau đó nhập mã 

dự thi:280729). 

3. Tại: http:www.congdoandatto.org.vn Trang thông tin điện tử Công đoàn 

đất tổ chọn biểu tượng cuộc thi sẽ được chuyển đến đường dẫn cuộc thi. 

4. Thí sinh có thể quét mã QR code bằng camera (trên IOS) hoặc vào phần 

mềm quét mã QR trên ứng dụng Zalo (trên android) bên dưới để truy cập vào 

cuộc thi. 

Bước 2: Tra cứu thể lệ cuộc thi, nội dung thi. 

Bước 3: Vào thi. 

- Nhập thông tin cá nhân nhằm mục đích thống kê đối tượng tham gia. 

- Tích chọn nơi công tác: phần mềm được cài đặt sẵn danh sách tên 63 tỉnh, 

thành phố và ngành Trung ương để thí sinh tự chọn. Mục đích là thống kê số 

lượng thí sinh theo tỉnh, thành phố hoặc ngành để tính giải tập thể. 

Bước 4: Trả lời lần lượt các câu hỏi trắc nghiệm xuất hiện trên màn hình, 

chọn đáp án chính xác nhất, thời gian làm bài trong vòng 30 phút, có thể thay đổi 

https://congdoanvietnam.myaloha.vn/
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đáp án câu hỏi đã chọn trước đó. Bài dự thi chỉ được xem là hợp lệ khi thí sinh trả 

lời đủ 20 câu hỏi 

Bước 5: Gửi kết quả phần mềm sẽ tự động cho thí sinh biết kết quả của mình 

(Số điểm đạt được, số thời gian trả lời câu hỏi, vị trí của mình trên tổng số thí 

sinh đã dự thi đến thời điểm hiện tại). 

Sau đó, màn hình sẽ hiện dòng chữ “Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cảm 

ơn bạn đã tham gia cuộc thi, hẹn gặp lại ở phần thi tiếp theo”. 

Lưu ý: Mỗi thí sinh được tham gia tối đa 03 lần thi/đợt (tương đương với 03 

lần thi/1 tuần). Khi thí sinh dự thi quá số lần quy định, hệ thống sẽ tự động thông 

báo “thí sinh đã hết lượt tham dự”. Thí sinh phải đợi đến tuần kế tiếp mới có thể 

tiếp tục dự thi. 

Đây là cuộc thi về tìm hiểu chế độ chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến 

quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên và người lao động. Để cuộc thi 

đảm bảo được hiệu quả tuyên truyền, đề nghị LĐLĐ các huyện, thành, thị; Công 

đoàn ngành; Công đoàn cơ sở trực thuộc phải bám sát, hướng dẫn các Công đoàn 

cơ sở và đoàn viên Công đoàn, người lao động thực hiện và thường xuyên theo 

dõi,  nắm bắt, thông tin về kết quả số đoàn viên, người lao động tham gia cuộc thi. 

Tổng hợp báo cáo về LĐLĐ tỉnh (Ban Tuyên giáo- Nữ Công) để tổng hợp báo cáo 

Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh và Tổng LĐLĐ Việt Nam./. 
 

Nơi nhận: 

- BTG Tổng LĐLĐ Việt Nam; 

- Chủ tịch, các PCT LĐLĐ tỉnh;  

- Ban CSPL và QHLĐ tỉnh; 

- Như kính gửi; 

- Lưu VT;TG-NC. 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

                PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

                        ( Đã ký) 

 

  

 

     Nguyễn Ngọc Hướng 

 

 


