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KẾ HOẠCH 

Hội thi Tìm hiểu pháp luật lao động năm 2016 

 

Thực hiện công văn số số 127/CĐ-ĐHQG ngày 08 tháng 9 năm 2016 của Công đoàn 

ĐHQG-HCM về Hội thi Tìm hiểu pháp luật lao động năm 2016 của LĐLĐ TP, Ban Chấp 

hành Công đoàn Trường ĐH Công nghệ Thông tin xây dưng kế hoạch tổ chức Hội thi Tìm 

hiểu pháp luật lao động năm 2016, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam 09/11/2016 và cung cấp kiến thức về pháp luật 

Lao động – Bảo hiểm xã hội – Bảo hiểm thất nghiệp – An toàn vệ sinh lao động, chế 

độ chính sách đối với người lao động. 

- Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động, tăng cường tính thực thi pháp luật tại 

đơn vị; tăng cường sự hiểu biết, nhận thức về pháp luật lao động, từ đó giúp người 

lao động và người sử dụng lao động chấp hành đúng theo các quy định của pháp luật 

lao động, xây dựng mối quan hệ lao động ổn định, hài hoà, giúp đơn vị phát triển 

bền vững. 

2. Yêu cầu 

- Tổ chức Hội thi thiết thực, đạt hiểu quả, có chất lượng và tiết kiệm. 

- Đa dạng hoá các hình thức giáo dục, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người sử 

dụng lao động và người lao động về pháp luật Lao động – Bảo hiểm xã hội – Bảo 

hiểm thất nghiệp – An toàn vệ sinh lao động. 

II. THỂ LỆ HỘI THI 

1. Tên Hội thi: Tìm hiểu pháp luật lao động năm 2016. 

2. Đối tượng dự thi: Cán bộ, công chức, viên chức, lao động của Trường. 

3. Nguyên tắc bài dự thi: 

- Bài dự thi thực hiện bằng tiếng Việt; Đối với phần câu hỏi xử lý tình huống khuyến 

khích mở rộng sáng tạo, có hình ảnh minh hoạ, tư liệu phong phú, không sao chép 

với mọi hình thức. 



- Bài dự thi hợp lệ là bài trả lời đầy đủ các phần trắc nghiệm, 01 câu hỏi kiến thức và 

01 câu xử lý tình huống, câu hỏi theo quy định của Ban Tổ chức đưa ra. 

4. Nội dung thi: 

- Bộ luật lao động năm 2012 và các văn bản hướng dẫn dưới luật có liên quan. 

- Chương II, chương III Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; Chương VI của Luật việc 

làm về Bảo hiểm thất nghiệp; Luật An toàn, vệ sinh lao động năm 2015 và các Nghị 

định và Thông tư hướng dẫn theo quy định. 

- Nghị định 98/2014/NĐ-CP ngày 24/10/2014 của Chính phủ quy định việc thành lập 

tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị - xã hội tại doanh nghiệp thuộc mọi thành 

phần kinh tế. 

5. Thời gian nộp bài thi: 

- Hạn chót nộp bài ngày 04/10/2016. 

- Sau khi có kết quả, Ban Tổ chức sẽ chọn ra 5 bài có số điểm cao nhất gửi lên cấp 

ĐHQG để tổng hợp và chấm điểm tập thể. 

III. THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC HỘI THI 

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Công đoàn - Trưởng ban 

2. Ông Đặng Văn Em, Phó Chủ tịch Công đoàn - Phó Trưởng ban 

3. Ông Vũ Văn Điệp, Ủy viên BTV Công đoàn - Phó Trưởng ban 

4. Ông Dương Phi Long, Ủy viên BCH công đoàn - Thành viên 

5. Ông Nguyễn Mạnh Hoàng, Ủy viên BCH Công đoàn- Thành viên 

6. Bà Ngô Thị Thanh Thúy, Kế toán Công đoàn - Thành viên. 

IV. BAN GIÁM KHẢO 

1. Bà Nguyễn Thị Thúy Hằng, Chủ tịch Công đoàn- Phó Ban 

2. Bà Trịnh Thị Mỹ Hiền, Phó Trưởng ban Thanh tra Pháp chế - Phó Trưởng ban. 

3. Ông Đặng Văn Em, Phó Chủ tịch Công đoàn - Thành viên 

4. Ông Vũ Văn Điệp, Ủy viên BTV Công đoàn, Trưởng ban Tuyên giáo - Thành viên. 

V. GIẢI THƯỞNG  

- 01 giải nhất: 800.000 đồng. 

- 01 giải nhì: 600.000 đồng 

- 01 giải ba: 400.000 đồng. 

- 02 giải khuyến khích: 300.000 đồng/giải 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Đối với công đoàn trường 



- Công đoàn Trường ban hành kế hoạch tổ chức Hội thi đến từng công đoàn bộ phận. 

- Lên dự trù kinh phí và cơ sở vật chất để thi vòng loại tại trường. 

2. Đối với các công đoàn bộ phận 

- Vận động toàn thể công đoàn viên tham dự đông đủ. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi, Ban Thường vụ Công đoàn Trường kính đề nghị 

các Công đoàn bộ phận nhanh chóng triển khai cho các công đoàn viên tham gia cuộc 

thi đạt kết quả. 

 

Nơi nhận:  

- Công đoàn ĐHQG-HCM; 

- Các công đoàn bộ phận; 

- Lưu VPCĐ 

 - Như trên; 

 - Thường trực LĐLĐ.TP “để b/c”;  

 - Văn phòng (C, PVP, NCTH); 

 - Lưu VP. 
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