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S: 2~/CVCDDVN 
V/v tuyên truyn cao dim v cuc Bu cr, 

tham gia cuc thi trirc tuyên tim hiêu pháp 1ut 
ye bâu ci'r Quoc hôi và HEDND các cap 

Ha N5i, ngày Stháng 5 nám 2021 

KInh gt'ri: Cong doàn các dcm vj trrc thuOc 

Thrc hin K hoach s 103/KH-TLD ngày 20/4/2021 cUa Doàn Chü tjch 
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam v vic phát dng thi dua cao dim gop 
phn thrc hin t& cuc bu ci'r dai  biu Qu& hi khOa XV và di biu Hi dng 
Nhân dan các cp nhiêm k' 2021 - 2026; 

Can cü vn ban s 190 1/TLD ngày 28/4/202 1 cüa Tng Lien doàn Lao 
dng Vit Nam v vic ct.y mtnh tuyen truyn bu Quc hi và Hi dng 
nhân dan các cp, Ban Thithng vi Cong doàn Din hrc Vit Nam d nghj Cong 
doàn các don vj trirc thuc dy mnh dçt tuyên truyn cao dim vâi mt S6 ni 
dung chInh nhu sau: 

1. Barn sat các ni dung trong Chi thj s6 45-CT/TW ngày 20/6/2020 cüa 
B Chmnh trj; các van ban hithng dn cüa Ban Tuyên giáo Trung uang và kê 
hoch tuyên truyn cüa các c.p üy dãng, chInh quyn và cong doàn các c s?i v 
cong tác "Tuyên truyn cuc bu ci'r di biu Qu6c hi khóa XV và di biu Hi 
dng Nhãn dan các cp nhim k' 2021-2016", 

2. Tuyên truyn, 4n dng 100% can b, doàn viên, CNVCLD trong Tp 
doàn tham gia cuOc  thi trrc tuyn tim hi&i pháp luat v bu cir Qu6c hi và Hi 
d6ng Nhân dan các cp trên C6ng trirc tuyn Cong doan Vit Nam theo dja chi 
https://congdoanvietnam.org  do T6ng Lien doãn Lao dng Vit Nam to chtrc. 

+ Th&i gian t6 chüc: Tr ngày 3/5 dn 23h55 ngày 16/5/2021 din ra cuc 
thi. 

(Gz'i kern Hu'óng dJn td cht'c cuçc thi trrc tuyèn "Cong nhán viên chjc, 
lao d5ng vái ngày h5i cza toàn dan" cia Tang Lien doàn Lao dng Vit Nam,) 

- Phát dng chia sé thông tin, hInh ãnh cüa doãn viên, CNVCLD tIch c1rc 
chun bj thirc hin nghia vi va trách nhim cOng dan trong bAu cir gop phAn du 
tranh, phãn bác quan dim sai trái, xuyên tac,  phá hoai cuc bu cir, lçii dirng bu 
cü d kIch dng, gay r6i, chia sé kh6i dai  doàn kt toân dan tc, ch6ng phá 
Dáng, Nhâ nuâc, t6 chrc Cong doàn Vit Nam; gay m.t an ninh tr.t tçr, an toàn 
doanh nghip trong Tp doàn Din 1%rc Vit Nam; 

+ Thi gian thirc hin: Ti'r ngày 17/5 dn 23/5/2021. 
- D xut vâi ngut1i s1r dung lao dng b6 trI thai gian san xu.t phü hçp va 

dam bão quyn lçii cUa cong nhan, lao dng trong thai gian di bu cr; tang 
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cuông vai trô kim tra, giám sat và huâng dn cong nhãn, lao dng khi tham gia 
các boat dng cüa bu cü. 

Tuyên truyn, vn dng doàn viên, CNVCLD däng tâi, chia sé hInh ánh 
dp kern mt bài vit (van, thcy, sang tác bài hat...) có nghia trong ngày di bu 
cir. 

+ Thai gian th1rc hin: Trong ngày Bâu Cu 23/5/2021 
3. Cong tác tuyen truyn cuc bu cü g.n vri vic th chüc các hoat dng 

Thang Cong nhân - Tháng hãnh dng v an toàn, v sinh lao dng näm 2021 
dam bão t& cong tác phông chng djch bnh Covid — 19; thrc hin t& các 
phuang an dam bâo din phc viii cong tác bu cir Dai  biu Quc hi khóa XV 
và HDND các c.p; quan tam dng viên, thàm höi, h trçY doàn viên, ngui lao 
dng trong cong tác san xut, kinh doanh, quãn l, 4n hãnh an toãn h thng 
din trong thii gian din ra cac hoat dng b.0 cü và nhüng ngày n.ng nóng cüa 
müa he näm 2021. 

Can cü ni dung van ban nay, d nghj Cong doàn các dcn v trirc thuc C%i 

th boa vic trin khai thirc hin và bao cáo kt qua v Cong doàn Din lirc Vit 
Nam (qua Ban Tuyên giáo-Nü cong) theo quy 

Noi nhân: 
- Nhi.r kInh gfri (thc hin); 
- Ban Tuyên giao Tong LIE) (báo cáo); 
- Ban Truyên thông Ip doãn (phôi hcip); 
- Thing trirc CE) DLVN (chi do); 
- Các Ban CE) DLVN; 
- Website CD DLVN. 
- Li.ru: VT, TGNC. 
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H1J'1NG DAN 
T chfrc cuc thi trtrc tuyên 

"Cong nhân, viên chfrc, lao dng vol ngày hi cüa toàn dan" 

(Kèintheo cong van s 1091 /TLD ngày 28 tháng 4 nám 2021 cza Tdng LDLD 
T'W ye day rnqnh tuyên truyen báu c QuOc hi và Hi dOng nhân dan các cap) 

I. DOI TTIQNG, NQI DUNG 
1. Di tirçrng tham gia diy thi: 
Cir tn là can b, doàn viên cong doàn, cong nhân, viên cht'xc, lao dng dang 

cong tác, sinh hot trong các Ca quan, dcm vj, doanh nghip ('sau day gi là thI 
sinhj U'u tiên dôi tircing cong nhân, lao dng trong các doanh nghip. 

Thành viên Ban giám khão và ban T chirc cuc thi không duçc tham gia 
dir thi. 

2. Ni dung và thông dip: 
- Ni dung: Thi tim hiu pháp 1ut v bu cir dai  biu Qu& hi, dii biu 

Hi dông Nhân dn các cap. 
- Thông dip: Cong nhn, viên chi'rc, lao dng sang su& 1ira chQn nguài tài 

düc dê xay dimg dat rnthc 
II. HINH TH15'C 
1. IIlnh thfrc: 
Cuc thi duçc t chüc theo hInh thüc trrc tuyn trén Cng trirc tuyn cüa 

Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam tai  dja chi https://congdoanvietnam.org1  và 
mang xà hi (facebook Cong doàn Vit Nam và cüa môi cap cong doàn) theo 2 
giai don nhii sau: 

1.1. Giai dozn 1 (t1t3/5 dIn 16/5/2021): NVLD thông thai 
Giai doan nay CNVCLD tham gia cuc thi tr1rc tuyên tim hiêu pháp lust ye 

bâu cir dai  biêu Quôc hi và Hi dOng Nhãn dan. 
a)DjachithivàsO'dcrtthi: 
- ThI sinh tham gia trà lôi trc nghim trrc tuyn tim hiupháp lu.t ye bâu 

cfr dai  biêu QuOc hi và Hi dOng Nhán dan trén Cong trirc tuyên cüa Tong Lien 
doàn Lao dng Vit Nam tai  dja chi https ://phapluat.congdoanvietnam. org. 

- Co 2 dçt thi, mi dot là 3 1n thi vol 13 câu hOi trc nghirn, môi câu hOi 
có 4 phixcing an trã Ri và chi có duy nhât mt phuang an dng; 02 câu hOi ph. 
Thol gian lam bài tôi da 20 phüt. 

b) Cách thc thi. 
-Blthcl: 
ThI sinh ch9n mt trong ba cách sau d truy cp vào Cuc thi: 
+ Cách 1: Nhp vào link: https://phapluat.congdoanvietnam.org/ 
Tai day, thI sinh nhp ma dir thi: 280729 d vào thi ('ma dr thi là ngày thành 

lap C'ông doàn Vit Nam 28/7/1929,). 

'Cong trtc tuyn do TOng Lien doàn Lao dng Vi1 Nani phOl hcip vol Cong TNHH MTV Myaloha xOy dzng, 
quOn tn và th dtng. 



+ Cad, 2: Tai  Cng thông tin din tcr (http://www.congdoan.vn) và facebook 
Cong doàn Vit Nam (https://www.facebook.com/congdoanvietnam2017)  ch9n barn 
vao ành có ten cuc thi së dixçc chuyên den dixng dn cuc thi 
(https ://phapluat. congdoanvietnam. orgl). 

ThIsinhnhpmadrthi: 280729. 
+ Cdch 3: Quét Ma QR code bang camera (trén lOS) ho.c vào phn quét 

ma QR trên üng diing Zalo trên android) có trên ãnh giao din facebook Cong 
doàn Vit Nam (https://www.facebook. com/congdoanvietnam201  7). 

ThI sinh nhâp ma dir thi: 280729 
- Btthc 2: ThI sinh tra ciiru th 1 cuc thi, ni dung thi có trên giao din 

cña Cong tr1rc tuyen. 
- Birrc 3:  Vào thi 
+ Thi sinh däng k thông tin cá nhân theo mu. C6ng tri1c tuyn cài dt sn 

danh sách ten 63 Lien doàn Lao dng dja phumg và 20 Cong doàn ngành Trung 
uclng, Cong doàn Tong Cong ty trirc thuc Tong Lien doàn; danh sách cong don 
cap trên trrc tiêp co sâ (Lien doàn Lao dng quni'huyn!khu cong nghip; Cong 
doàn Ca s trrc thuc Lien doàn Lao dng dja phuong, Cong doân ngnh và Cong 
doàn Tong Cong ty) de thI sinh tir ch9n; dông thi diên ten don vj cong tác dê 
thun lqi cho cong tác thông kê, theo dOi; tIch ch9n khôi hành chInh s1r nghip 
hoc khOi doanh nghip. 

+ Thi sinh trã Ru 1n hxçit các cau hOi trc nghim và giri kt qua. 
c) Thai gian thi: 
- Cuôc thi ducuc th chirc tr 01/5/2021 — 16/5/2021 vi 2 tu.n thi. 
Tuân 1: tü 00h00 ngày 3/5/2021 dn 23h59 ngày 9/5/2021; 
Tuân 2: tü 00h00 ngày 10/5/2021 dn 23h59 ngày 16/5/2021. 
1.2. Giai a'ozn 2 (tfr 17/5/2021 dIn 22/5/2021.): CNVCLD han/i d3ng 
Các cp Cong doan can cü diu kin th'rc th d 4n dng hoc t chirc thi 

dê CNVCLD däng tãi thông tin, hlnh ânh dçp kern mt bài viêt (van, tho, sang tác 
bài hat...) hoc mOt  câu nói (thông dip) the hin thai d tIch circ cUa CNVCLD 
chuan bi thuc hin nghTa vii và trách nhirn cong dan trong bâu cü trên trang mang 
xà hi (facebook) cá nhân (sau day goi là tác phâm). Bài däng phãi kern hastag 
(#congdoanvietnam) dê tim kiêm và theo dOi. 

1.3. Giai doin 3 (ngày 23/5/2 021): CNVCLD vói ngày h3i cüa toàn dan 

T chirc cho doàn viên cOng doàn, CNVCLD, nht là cong nhân lao dng 
tham gia các hoat dng cüa cuc bâu cir. DOng thyi, vn dng CNVCLD dang tài, 
chia sé hlnh ãnh dp trong ngày di bau cir kern mOt  bài viêt (van, tho, sang tác bài 
hat...) hoc mt câu nói (thông dip) có ni dung lien quan trên trang mng xà hi 
(facebook) cá nhân. 
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