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THỂ LỆ 
HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT 

LẦN THỨ 3 - NĂM 2018 
--------------------- 

(Ban hành kèm theo KH số 44/KH-CĐ ngày 11 tháng 6 năm 2018) 

 

A. TÊN GỌI CỦA HỘI THI: 

HỘI THI TÌM HIỂU PHÁP LUẬT - CÔNG ĐOÀN SPKT 2018 

B.  ĐỐI TƯỢNG DỰ THI: 

- Tất cả CBVC đang công tác tại trường. 

C. NỘI DUNG CÂU HỎI: 

Nội dung câu hỏi về:  

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

• 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 12/2012/QH13). 

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

Hình thức câu hỏi: Được thể hiện dưới các dạng: 

• Câu hỏi trắc nghiệm nhiều lựa chọn. 

• Câu hỏi trả lời Đúng-Sai 

D. HÌNH THỨC TỔ CHỨC THI: 

❖  Cá nhân: 

• Thi online trên trang web của Công đoàn trường. 

• Mỗi cá nhân tham gia dự thi đăng nhập vào phần thi online, trả lời 20 câu hỏi 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. 

• Giải thưởng sẽ được xét trao cho 06 cá nhân đạt điểm cao nhất trong tuần.  

E. GIẢI THƯỞNG: 

Ban tổ chức sẽ trao giải thưởng như sau: 

• Giải cá nhân:   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 

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

F. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH: 

- Các cá nhân đăng ký tham gia phải tuân thủ và thực hiện đúng theo thể lệ của Hội thi. 

- Chỉ có BTC hội thi mới có quyền thay đổi hoặc bổ sung thể lệ hội thi.  
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 BAN TỔ CHỨC 
 

 

Nơi nhận: 

- Ban giám hiệu: để báo cáo 

- BTC: để chỉ đạo và triển khai 

- Công đoàn BP: để triển khai 

- VP: lưu 


