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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

 

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2018 

 

KẾ HOẠCH 
TỔ CHỨC HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT LẦN THỨ 3 - NĂM 2018 

--------------------- 
 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Tăng cường các hoạt động tìm hiểu pháp luật; triển khai công tác vận động CBVC tìm 

hiểu về pháp luật và các bộ luật liên quan đến công việc. 

- Là hoạt động góp phần nâng cao nhận thức, kiến thức pháp luật và năng lực thực tiễn 

của cán bộ Công đoàn các cấp trong trường. 

2. Yêu cầu: 

- Hội thi phải đa dạng, mới mẻ về hình thức tổ chức, tổ chức chu đáo và thu hút đông 

đảo CBVC, đặc biệt là cán bộ công đoàn bộ phận tham gia. 

- Nội dung gắn liền với các tình huống thực tế thể hiện thông qua Luật Lao động, Luật 

Viên chức, Luật Cán bộ, Công chức, Luật Công đoàn. 

II. NỘI DUNG: 

1. Tên Hội thi: 

“HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT - CÔNG ĐOÀN SPKT 2018” 

2. Đối tượng dự thi: 

- Tất cả CBVC đang công tác tại trường. 

3. Nội dung câu hỏi và hình thức tổ chức: 

3.1. Nội dung câu hỏi xoay quanh thông tin:  

- Nội dung của Bộ Luật Lao Động (Luật số 10/2012/QH13). 

- Nội dung của Bộ Luật Viên chức (Luật số 58/2010/QH12). 

- Nội dung của Bộ Luật Cán bộ, Công chức (Luật số 22/2008/QH12). 

- Nội dung của Bộ Luật Công đoàn (Luật số 12/2008/QH13). 

- Nội dung Hiến pháp sửa đổi (1/1/2014) 

- Nội dung của Luật Giáo dục Đại học ( Luật số 08/2012/ QH13) 

3.2. Hình thức tổ chức: 

- Tổ chức thi online trên website: exam.hcmute.edu.vn 

- Thời gian từ 18/6/2018 đến 8/7/2018. 

- Mỗi cá nhân tham gia dự thi đăng nhập vào phần thi online, trả lời 30 câu hỏi/ 20 phút 

của chương trình. Kết quả sẽ được công bố ngay sau khi trả lời xong các câu hỏi. Mỗi 

cá nhân chỉ được đăng ký thi 01 lần/tuần. 

- Trao giải hàng tuần cho các cá nhân đạt kết quả cao. 

4. Giải thưởng: 

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng như sau: 

- Giải cá nhân:    
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•  1 giải Nhất : 400.000đ/người 

•  2 giải Nhì:    300.000đ/ người 

•  3 giải Ba:     200.000đ/ người 

- Giải tập thể: giành cho các tập thể có tỷ lệ CBVC tham gia đông, có tổng điểm cao 

trong phần thi cá nhân, như sau: 

• Giải đơn vị có tỉ lệ CBVC tham gia cao nhất: 700.000đ (Nếu các đơn vị có tỉ lệ %    

bằng nhau thì chọn đơn vị có điểm trung bình chung cao nhất) 

•  Giải đơn vị có điểm trung bình chung cao nhất: 700.000đ 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Ban tổ chức: 

- Ông Nguyễn Nam Thắng – Chủ tịch Công đoàn   Trưởng ban 

- Ông Trần Phong Vinh - UVBCH, Trưởng Ban Tuyên giáo Phó ban 

- Bà Lê Việt Tiên  – UV BCH Đoàn CBCC   Phó ban 

- Ông Lưu Hải Nam – UVBCH CĐ     Ủy viên 

- Bà Hoàng Thị Hằng  –  UV BCH CĐ              Ủy viên 

2. Phối hợp thực hiện: 

- Công đoàn trường chủ trì công tác tổ chức Hội thi. 

- TT Thông tin máy tính hỗ trợ Hội thi trên trang online 

- Đoàn CBCC phối hợp triển khai trong CBVC dưới 30 tuổi. 

- Công đoàn bộ phận phối hợp triển khai trong khối CBVC. 

IV. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN: 

- Ngày 13/6/2018:    Lập Kế hoạch, trình Ban Giám Hiệu. 

- Ngày 14/6/2018: Họp BTC kiểm tra công tác chuẩn bị. 

- Ngày 18/6 đến 24/6/2018:  Thi online cá nhân Tuần 1 

- Ngày 25/6 đến 1/7/2018:  Thi online cá nhân Tuần 2 

- Ngày 2/7 đến 8/7/2018:  Thi online cá nhân Tuần 3 

- Ngày 9/7/2018:   Họp BTC rút kinh nghiệm hội thi. 

 

DUYỆT CỦA BAN GIÁM HIỆU TM.BCH CÔNG ĐOÀN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Nam Thắng 
  

Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu: để báo cáo 

- BTC: để chỉ đạo và triển khai 

- Đoàn TN, Công đoàn BP: để phối hợp 

- Các Khoa, Phòng, Ban, TT: để phối hợp 

- VP: lưu 


