
LIEN DOAN LAO DØNG CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
THANH PRO HO CIII M1NH Dc 1p  — T do — Hnh phüc  

LIEN I)OAN LAO DQNG TP. THU INJ'C 

S&2Jj. /LDLD TP. Thi D&c, ngày  1g tháng 9 nám 2022 

V/v tham gia Cuc thi "TIm hiu bin, dão 
VitNamvà4OnàmCôngiiâc 

Lien Hcip quôc ye Lut Biên näm 1982" 

KInh gz'ñ: Ban chap hành Cong doàn co s&. 

Can cü Cong van s 897/LDLD-TG ngày 09 tháng 9 näm 2022 cüa Lien 
doàn Lao dng Thành phô H ChI Minh ye vic tharn gia Cuc thi "TIm hiêu biên, 
dão Vit Nam và 40 näm Cong uâc Lien Hçip quôc ye Lust Biên näm 1982". 

Ban Thing v Lien doân Lao dng thành ph Thu Di'rc d nghj Ban chip 
hành Cong doàn co si can cü vào tInh hinh, diêu kin cüa don vi, th1rc hin to 
chirc triên khai, tuyên truyên, 4n dng doãn viên, ng.thi lao dng tham gia (dInh 
kern the lé cuóc thi). 

Ngtr?ri dir thi sfr ding mt trong hai cách thu'c sau dê tham dt thi: 

1. Thi trac nghirn online qua Báo Gia Lai din tt; gialai. vn; trang tin din 
tz Tuyên giáo Gia Lal: http://www.thongtintuyengiaogiaiai.vn  và các báo, tgp chI 
diên ti; trang/công Thong tin din tz'c cia các dja phuong, cci quan, dcin vj CO 
du&ng link lien kêt vài cu5c thi: 

Ngithi tham gia dir thi vào chuyên trang Cuc thi "TIm hiu bin, dào Vit 
Nam và 40 näm Cong ithc Lien Hçp quôc ye Lut Biên 11am 1982" trén Báo Gia 
Lai din ti:r; gialaitv.vn; trang tin din tir Tuyên giáo Gia Lai: 
http://vww.thongtintuyengiaogia1ai.vn  hoc truy cp vào Banner (HInh ânh có 
lien kêt vâi trang Web thi trirc tuyen) trên các báo, tp chI din tü cüa các dja 
phuong, Co quan, dan vj dê di,r thi theo cách: 

- Lira chçn dáp an trâ lôi câu hOi: 

- Din các thông tin cá nhân: Hç vá ten, co quani't chirc, ngày tháng näm 
sinh, dja chi, din thoai, Email, dir doán so luqt ngi.thi tham d\,r trong k' thi do... 

- Nhp "Ma bão rnt" và barn vào 0 "Güi". 

2. Thi trac nghim online qua biu rnáu din ti (dung link) du'cic dàng và 
chuyên tái trên môi trzr&ng rnqng Internet (qua mçing xã h5i Facebook, Zalo): 

Nguäi tharn gia dir thi click vao dir&ng link duçic Ban T chuc cuc thi gui 
qua mng xä hi Facebook, Zalo dê trã li các cau hói (trInh tir thirc hin nhu thi 
träc nghim online trên các báo, tap chI din tir, trang/công Thông tin din ti), 
dông thi dé nghj gui dung link do den các nhóm, ban  b, ngithi than, dOng 
nghip dê mi tham gia cuc thi. 

Ban Thu&ng vii Lien doàn Lao dng thành ph Thu Thc dé nghj Ban ch.p 
hành Cong doàn ca sâ quan tam thirc hin các ni dung trên và báo cáo s krqng 
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TM. BAN THIfOG VJ 
HU TICH 

BAN CHA 

LIENOOANLQDÔRG 

THA.h pii ! 
THU C 

doàn viên, nguii lao dng tham gia Cuc thi ye Lien doân Lao dmg thành phô 

ThU Drc thông qua b phn Tuyên giáo (dlc Hoàng Thj Kim Hucing, s din 

thoai 0933.188.448) 

Trân tr9ng! 

N0i nit in: 
- Ban Tuyên giáo LDLD Tp HCM; 
- Thithng trrc LDLD Tp Thu Dirc; 
- Nhtr trên (dê thrc hin); 
- Luu VT, TG. 
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THEL 

f cç*o ; 
hiêu ye biên, dão Vit Nain va 40 nãrn Cong LIOC 

. op a c v Luit BiCn nam 1982" (10/12/1982 * 10/12/2022) 
eo Quyét djnh so 01-QD/BTcCT ngày 18/8/2022 

cza Trwc3ng ban TO chic Guc t/n) 

LDOITU'QNGDVTHI 

- Can b, dáng vién, câng chüc, viên chüc, doàn viên, hi viên, h9c sinh (tü 
bâc THCS tth len), sinh viCn, s quan, chiên st the 1irc lucrng vu trang Va the tang 
lop rthãn dan trong ea nucc. 

- Thành viên Ban T chirc, Ban Giáni khâo, T Thu k giiip vic Cuc thi; 
can b, cong chirc, viên chc tha Tng Cong ty Tan càng Sài GOn, Ban TuyCn 
giáo Tinhüy Gia Lai không duçictham gia d thi. 

II. NQI DUNG Till 

1. Chü d: "TIm hiu v bitn, dáo Vit Narn vâ 40 näm Cñng ithc Lien Hcp 
quôc ye Lut Biên nàm 198". 

2. Ni dung: Tim hiu vbin, dáo Vit Nam; Cong .uâc Lien Hcrp quôc V 

Lu.t Biên närn 1982 và Tuyêri bô ye irng xü cüa các ben & biên Dông (DOC). 
.* .a '. F 3. Tai liçu tham kliao 

- H Clii Minh toàn tap, Nxb. ChInh trj Quc gia - Si,r th.t, Ha Ni, 200 

- Ngh.j quyêt Dai h,i f)ii biêu toàn quôc lan thr XI, XII, XIII cüa Dãng. 

- Lu.t bthn VietNam nám 2012. 

-
s 
 Chü trtxong, du&ng 1i, quan dim cüa Dãng, pháp 1ut cüa N1i.à nixôc Vit 

Nam ye biên, dâo; vj tn, vai trO, tiêm nang cita biOn, dâo Vit Nani; chCi quyên Va 
quyCn cbü quyCn cüa Vit Nam trên biên DOng. 

- COng uâc Lien Hqp quc v Lut Bi&i näm 1982. 

- Tuyên b v ün xà eüa các ben & Bin Dông DOC) và Quy tc Hu&ng dn 

thirc thi DOC; Tuyên bô "Nguyen täc 6 diem tha ASEAN ye Biên Dông". 

- ác tài 1iu chInh th&ig v nhtrng bAng chirng ljch sü, cci s& pháp 1. khAng 

dnh chü quyên cüa Vit Nam dOi vài hai qun dâo Hoàng Sa và Tru&ng Sa. 

III. IIINH T1BC, TH1I GL4N TO CfftrYC vA CACH TfNH K1T 

QUA 

1. Hinh thCrc thi 

- Cuc thi dugc t chrc theo hInh thüc thi trAc nghim online; gôm 07 
ks'; dtnh k' 02 tuânlkS'; bat dâu ffr khi phát dng Cuc thi lüc 9h00' ngày 29 

tháng 8 nárn 2022 và két thüc vào hc 16b00' ngày 02 tháng 12 uàin 2022. 

- Mi kS' thi cO 08 thu hói (trong do cO 07 cãu hOi chinh và 01 câu hOi 

phi ye dr doán so luçit ngtthi tham gia k' thi t4 nghim do). 
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- NOi dung can hôi trc nghim online dixçc cong b ti Báo Gia Lai 
then tCr; gialaitv.vn; trang tin din tCr Tuyên giá.o Gia Lai: 
http:IIwww.thongtintuyengiaogialai.vn; trên song Phát thanh - Truyên hInh 
tinh Gia Lai và các báo, tp chI din tCr, trang/công Thông tin din tCr dt Banner 
và di±ng link lien k& vOl Cuc thi. 

* Ngwài dy liii Sit dung môt trong hai 1mhz/i tlzr'rc sau d timam gia dij 
dii: 

(7) Thi trc nghirn online qua Baa Gia Lai din tz'e; gialaitv.vn; trang 
tin din tz- Tuyên giáo Gia Lai: http://www. thongtintuyengiaogialai.vn  và các 
báo, tgp c/tI din t, trang/công Thông tin din fir cza các a'ja phwcng, c0 quan, 
dm2 vj có dubng link lien két vái Cuc thi. 

Nguôi tham gia d'tr thi vào chuyên trang Cuc thi "Tim hiêu v bin dâo 
Vit Nam và 40 nárn Cong uác Lien Hçp quôc ye Lu.t Biên nãm 1982" trên 
Báo Gia Lai din tfr; gialaitv.vn; trang tin din tir Tuyên giáo Gia Lai: 
http://www.thongtintuyengiaogialai.vn  hoc truy cp vào Banner (hInh an/i có lien 
két vói trang Web thi trc tuyên) trên các báo, t chI din tr, tranglcông Thông 
tin din tCr cüa các dja phtrcmg, cc quan, don vj îê dr thi theo cách: 

- Lra ch9n dáp an trã Rn thu hói; 

- Din các thông tin cá nhân: H9 và ten, co quanJt chi'rc, ngày tháng 
nãrn sinh, dja chi, din thoai, Email, dir doán so krçit ngxOi tham du trong k' 
thi do... 

- Nh.p "Ma bão mt" và bm vào ô "Gri". 

(2,) Thi frác nghim online qua biu mu din ti (du&ng link) dwçc ctdng 
và chuyên tdi trên môi frw&ng mang Internet (qua rngng th h5i Facebook, Zlo,): 

Ngithi tham gia dr thi click vao du&ng link &rcnc Ban T chi.'rc cuc thi gi'ri 
qua mng xã hi Facebook, Zalo dC Ira ku các câu hOi (trInh tçr thc hin niw thi 
trc nghim online trên các báo, tp chi din tir, trang/công Thông tin din tr), 
dông thOi dê nghj gi dixOng link do dn các nhóm, bn be, ngithi than, dông 
nghip dé m&i tham gia cuc thi. 

2. Thôi gian thi 

2.1. Thôi gian tJ c/,üc Cuc El, i: 

Cuc thi &rçuc t cbi'rc trong 07 k, dinh  k 02 tunJ ks'; mi k' có 07 câu 
hOi chinh và 01 thu hOi phii ye dir doán so hxqt ngtthi tham gia k' thi do. 

- K)) thi thir nMr: bt du hic 9h00 ngày 29 tháng 8 nm 2022 và két thüc 
vào 16h00 ngày 09 tháng 9 näm 2022. 

- K)) i/u thir hai: b.t du lüc 9h00 ngày 12 thang 9 näm 2022 và kt thiic vào 
16h00 ngày 23 tháng 9 nàm 2022. 

- K)) thi thir ha: bt d.0 lüc 9h00 ngày 26 tháng 9 nàm 2022 và kt thc vào 
16h00 ngày 07 tháng 10 nàm 2022. 
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- K thi th tu: bt du lüc 9h00 ngày 10thãng 10 näm 2022 vã két thic vào 
16h00ngày21 thánglOnãm2022. 

- K9 (hi thá' nãin: bAt du 1ic 9h00 ngày 24 tháng 10 nArn 2022 Va kt thüc 
vào 16h00 ngày 04 tháng 11 nãm 2022. 

- Kj> thi th& sáu: bt du lüc 9h00 ngây 07 tháng 11 n.m 2022 và kêt thCc 
vào 16h00 ngày 18 tháng 11 nAm 2022. 

- Kj> thi tht' bay: bAt du hc 9h00 ngày 21 tháng 11 närn 2022 và kêt thi:ic 
vào 16h00 ngày 02 tháng 12 näm 2022., 

2.2. TJuri gian ui chác LEPhdt diig và Tong kêE, trao giãi C'uc f/li 

- Phát dng Cuc thi: Ban T chüc Cuc thi t chüc L phát dng Cuc thi 
vào .1c 8h00' ngày 29 tháng 8 nãm 2022 tui thành phô Pleiku, tinh Gia Lai. 

- Tang kt và trao giài Cuôc thi: Dix kin t chüc ti Tong Cong ty Tan 

cãng Sâi Gôn, trong dp k nim 40 näm ngày k kêt Cong uàc Lien hçip quOc ye 

Lut Biên nàm 1982 (10/12/191982 - 10/12/2022) (thai gian ci th& Se có thông 
báo sau). 

S 3. Cach tinh ket qua 

- Trong mi k' thi, mt ngui có th tham gia ti da khong qua 05 1n1k 
và sC Idy két qua càa lan tham gia dng dáp an cà 7 câu hOi và có so dir doarc° 
diing (hoc gán dzng nhdt) sO luqt ngui tham gia so vâi kêt qua do Ban To 
Cuc thi cOng bô. 

- Kt qua mi k' thi dugc tInh chongu&i có dáp an dung và gui v Ban 
chc Cuc thi vai th?ri gian sam nhât. Trong tnxóng hcip có nhiôu ngu&i dir thi (i 
02 ngtthi trà len) trà 1i dung 07 can hOi và cüng dir doán dung (hoc gán thing 
nhdt) sO Iuqt nr&i tham gia trong ks', Ban To chc Cuic thi Se trao giãi cho ngu&i 
gCri bài d1r thi den Ban TO cbirc Cuc thi s&m nhAt. 

IV. TRALCH NII[M PIIAP L 

- Ban T churc Cuic thi không t.inh kt qua và không chju trách nhirn do 
các sr cô khách quan ye k thut lien quan den mng Internet hoc khi nguôi 
tham gia di thi vi phin The 1 Cuc thi. 

- Các cá nhân doat giài Co trách nhim cung cAp dAy dü thông tin cá nhãn 

dê To Thx k, giüp vic Cuc thi hoãnthin thñ tVc  trao thuâng. NguM nhn gi.ài 
thi.thng có trách nhim np thuô thu nhp cá nhân theo quy djnh cüa Nhà ntràc. 

v. co CAU GIAI THIflNG 

Cuc thi dugc t chrc trong 07 ks', 02 tun!kS'. Mi kS', có 21 giài thuâng 

cho các cá nhân dat iá.i, bao gôm: 01 giai Nhât; 02 giài NhI; 03 giài Ba và 15 giãi 

Khuyên khIch, cit the: 

- 01 giai NhAt, gm giAy chrng nhn, biEu tuqng và tin thu&ng 3.000.000 

dông. 

- 02 giai Nhi, gm giAy ching nhân, biu tung và tin thuâng 2.000.000 

dOngfgiài. 
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- 03 giài Ba, gm giy chirng nF4n,  biu tixqng Va tin thu&ng 1.500.000 
dônglgiài. 

- 15 giâi Khuyn khich, grn gi.y chirng nhn và tiên thu&ng 1.000.000 
dônglgiâi. 
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