
             LĐLĐ TỈNH NGHỆ AN           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   CĐ TRƯỜNG ĐH KINH TẾ NGHỆ AN                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số: 38    /KH-CĐĐHKTNA              Nghệ An, ngày  08   tháng   10  năm 2020 

KẾ HOẠCH  

Hưởng ứng Cuộc thi Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 

 Thực hiện Kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 06 tháng 10 năm 2020 của Liên 

đoàn lao động tỉnh Nghệ An về việc tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật 

Lao động năm 2019. Để hưởng ứng cuộc thi và phát huy có hiệu quả công tác 

tuyên truyền, Công đoàn trường Đại học Kinh tế Nghệ An xây dựng Kế hoạch 

Hưởng ứng cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Cung cấp, phổ biến, trang bị kiến thức pháp luật cơ bản, hình thành thói 

quen chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao ý thức tuân thủ, chấp hành 

pháp luật trong đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ, qua đó giúp giảm thiểu các hành 

vi vi phạm pháp luật. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin; đa dạng hóa các hình thức phổ 

biến, giáo dục pháp luật; tạo nhiều kênh đa dạng để CNVCLĐ tiếp cận với chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

2. Yêu cầu 

 - Nội dung thi thiết thực, phù hợp với trình độ hiểu biết pháp luật của đoàn 

viên công đoàn, CNVCLĐ, nhất là công nhân lao động trong các doanh nghiệp; tạo 

không khí hào hứng, sôi nổi, thu hút sự quan tâm, nhiệt tình ủng hộ của đông đảo 

đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ trên địa bàn toàn tỉnh. 

- Phần mềm cuộc thi bảo đảm chất lượng, tiện ích, thiết thực, hiệu quả, sử 

dụng lâu dài và có thể tích hợp với các công cụ, phương tiện thông tin khác. 

 II. ĐỐI TƯỢNG, NỘI DUNG CUỘC THI 

1. Đối tượng tham gia dự thi:  

Người dự thi phải là cán bộ, đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ đang công tác, 

sinh hoạt tại trường Đại học Kinh tế Nghệ An. 

2. Nội dung thi:  

Tìm hiểu kiến thức pháp luật, chủ yếu là Bộ luật Lao động năm 2019. 

 III. HÌNH THỨC, CÁCH THỨC VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC CUỘC 

THI 

1. Hình thức và công nghệ tổ chức thi: 

- Cuộc thi được tổ chức trên website thi trực tuyến Myaloha.vn 



- Cuộc thi có 4 đợt thi, mỗi đợt là 3 lần thi với 20 câu hỏi trắc nghiệm và 01 

câu hỏi phụ dự đoán có bao nhiêu người trả lời đúng với đáp án. Mỗi câu hỏi có 04 

phương án trả lời và chỉ có duy nhất một phương án đúng, thời gian làm bài trong 

vòng 30 phút, có thể thay đổi đáp án những câu đã chọn trước đó. Mỗi câu trả lời 

đúng tương đương với 1 điểm. Tổng điểm cho mỗi lần thi là 20 điểm. 

 2. Cách thức thi 

Thí sinh dự thi thực hiện các bước sau:  

Bước 1: Thí sinh chọn một trong ba các hình thức sau để truy cập Hội thi: 

- Nhấp vào link: https://congdoanvietnam.myaloha.vn/ Nhập mã dự thi: 

280729 để vào thi (mã dự thi là ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28/7/1929); 

Tại Cổng thông tin điện tử Công đoàn Việt Nam 

http://www.congdoan.vn/home chọn biểu tượng cuộc thi sẽ được chuyển đến 

đường dẫn cuộc thi (congdoanvietnam.myaloha.vn/tim-hieu-phap-luat-truc-tuyen-

trong- CNVCLĐ. Sau đó nhập mã dự thi: 280729). 

Ngoài ra thí sinh có thể quét Mã QR code bằng camera (trên IOS) hoặc vào 

phần 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 20 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 

đáp án những câu 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 tuần thi tiếp theo”. 

https://congdoanvietnam.myaloha.vn/
http://www.congdoan.vn/home


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. 

- Sau mỗi tuần thi, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ tổng hợp danh sách thí sinh đạt 

giải, công bố trên Báo Lao động Trung ương, Cổng thông tin điện tử Công đoàn 

Việt Nam. 

3. Thời gian tổ chức 

- 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 3 – 5 - Chủ nhật; 

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

25/10/2020 với 3 lượt thi vào các thứ 3 – 5 - Chủ nhật; 

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

01/11/2020 với 3 lượt thi vào các thứ 3 – 5 - Chủ nhật; 

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

8/11/2020 với 3 lượt thi vào các thứ 3 – 5 - Chủ nhật. 

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

4. 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 thi sinh 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 Liên đoàn Lao động 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 nhất. 

 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): 

Tên giải Số lượng Mức thưởng 

Giải nhất 4 1.000.000 

Giải nhì 8 800.000 

Giải ba 12 500.000 

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

Tên giải Số lượng Mức thưởng 



1. Giải cá nhân 1 2.000.000 

2. Giải tập thể   

- Giải nhất 1 3.000.000 

- Giải nhì 1 2.000.000 

- Giải ba 1 1.000.000 

c) Phương thức trao giải: 

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

nhận của Tổng Liên đoàn về cho Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An sau đó gửi đến 

các LĐLĐ các huyện, thành, thị, Công đoàn ngành 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. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công đoàn Trường 

- Xây dựng kế hoạch, triển khai, đôn đốc các tổ công đoàn trực thuộc hưởng 

ứng Kế hoạch tổ chức Cuộc thi; 

- Theo dõi việc triển khai Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi của các Tổ công 

đoàn và thống kê danh sách đoàn viên tham gia thi qua các tuần thi. 

2. Các Tổ công đoàn trực thuộc 

- Triển khai Kế hoạch hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu trực tuyến Bộ luật Lao 

động năm 2019 do  phát động; 

- Hướng dẫn, tuyên truyền, vận động đoàn viên, viên chức, lao động tích cực 

hưởng ứng Cuộc thi. Yêu cầu 100% các Tổ công đoàn có đoàn viên tham gia thi 

hàng tuần. 

Trên đây là nội dung hưởng ứng Kế hoạch tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm 

hiểu Bộ luật Lào động năm 2019 do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát 

động; Ban Chấp hành Công đoàn Trường yêu cầu các tổ công đoàn trực thuộc triển 

khai, thực hiện có hiệu quả kế hoạch./. 

Nơi nhận: 

- LĐLĐ tỉnh; 

- Các tổ công đoàn trực thuộc; 

- Lưu: CĐ Trường. 

TM. BCH CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG 

CHỦ TỊCH 

 

                        (đã ký) 

 

Đặng Thị Thảo 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


