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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 204 /CĐ-ĐHQG 

 

Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày  10  tháng 10  năm 2019 

 

KẾ HOẠCH 

TỔ CHỨC HỘI THI “CÔNG CHƯC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO 
ĐỘNG ĐẠI HỌC QUỐC GIA THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  

HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT” 

 

Ban Thanh tra Pháp chế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội 

thi “Công chức, viên chức và người lao động Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí 

Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam”; Ban Thường vụ Công đoàn ĐHQG-HCM 

triển khai kế hoạch tổ chức hội thi cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Hưởng ứng ngày pháp luật Việt Nam; 

- Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật đến toàn thể cán bộ, công chức, 

viên chức và người lao động trong Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh 

(ĐHQG-HCM). 

2. Yêu cầu 

- Đảm bảo tuân thủ theo quy định của Luật phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Hình thức tuyên truyền, phổ biến phải đa dạng, phong phú, tạo sự cuốn hút và 

hiệu quả tuyên truyền cao. 

- Đảm bảo sự phối hợp thông suốt giữa các bên trong quá trình triển khai tổ chức. 

- Đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm trong công tác tổ chức. 

II.  Đối tượng, nội dung cuộc thi 

1. Đối tượng dự thi 

- Tất cả cán bộ, công chức, viên chức, giảng viên, người lao động, đoàn viên 

công đoàn đang công tác, làm việc tại ĐHQG-HCM, các đơn vị thành viên, đơn 

vị trực thuộc ĐHQG-HCM. 
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- Thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo không được phép dự thi. 

2. Nội dung và hình thức cuộc thi 

a. Nội dung 

- Luật Viên chức năm 2010;  

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học năm 2018; 

- Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; 

- Nghị định 186/2013/NĐ-CP ngày 17/11/2013, Quyết định 26/2014/QĐ-TTg 

ngày 26/03/2014. 

a. Hình thức: Hội thi được tổ chức thành 2 vòng thi: 

1. Vòng thi thứ nhất 

a. Vòng thi thứ nhất được tổ chức dưới hình thức thi trực tuyến trên website. Thí 

sinh đăng ký tham gia thi trực tiếp trên website 

http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/tracnghiem. Thí sinh cần hoàn thành việc cung 

cấp đầy đủ, chính xác các thông tin theo hướng dẫn tại website khi đăng ký dự 

thi.  

b. Thí sinh tham gia dự thi phải trả lời các câu hỏi trắc nghiệm theo hướng dẫn tại 

website http://congdoan.vnuhcm.edu.vn/tracnghiem. 

c. Số lượng câu hỏi trong một bài thi là 20 câu, mỗi câu trả lời đúng sẽ được 5 

điểm. Thời gian làm bài tối đa là 30 phút. 

d. Thời gian đăng ký và dự thi được phân bố theo từng đơn vị như sau: 

- Ngày 21 và 22/10/2019: Trường Đại học Bách khoa, Trường Đại học Khoa học 

Tự nhiên, Trường Đại học Công nghệ Thông tin, Viện Môi trường và Tài 

nguyên 

- Ngày 23 và 24/10/2019 : Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, 

Trường Đại học Quốc tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trường Đại học An 

Giang 

- Ngày 24 và 25/10/2019: Các đơn vị trực thuộc.  

e. Ban Tổ chức căn cứ vào kết quả bài thi chọn ra các cá nhân có điểm cao nhất 

trao giải nhất, nhì, ba và khuyến khích. Trong trường hợp các bài thi có cùng 

điểm số, bài thi nào có thời gian làm bài ít hơn sẽ được xếp hạng cao hơn. 
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2. Vòng thi thứ 2 

a. Điều kiện dự thi 

- Ban Tổ chức căn cứ vào tỷ lệ phần trăm số lượng thí sinh dự thi/ tổng số công 

chức, viên chức, người lao động của đơn vị để chọn ra 8 đơn vị vào vòng thi 

thứ 2. Mỗi đơn vị được chọn thành lập 1 đội gồm 5 thí sinh để dự thi vòng này. 

Các đơn vị trực thuộc có thể liên kết với nhau để dự thi vòng 2, việc liên kết 

này phải được đăng ký với Ban tổ chức trước ngày 20/10/2019 qua địa chỉ mail 

nqnhu@vnuhcm.edu.vn. 

- Các đội được chọn vào vòng thi thứ 2 phải có tổng số thí sinh dự thi vòng thứ 

nhất ≥10% tổng số công chức, viên chức, người lao động của đơn vị.  

b. Nội dung thi và cách tính điểm 

- Các đội được chọn vào vòng 2 sẽ dự thi các nội dung sau:  

• Chào hỏi, giới thiệu: mỗi đội trình bày một tiết mục (hát, múa, kịch,...) để 

chào hỏi, giới thiệu về đội mình. Thời gian tối đa mỗi đội chào hỏi, giới thiệu 

là 05 phút. 

• Thi về kiến thức pháp luật: Bốc thăm chia thành 2 bảng, mỗi bảng có 4 đội, 

các đội trong mỗi bảng cùng trả lời các câu hỏi trắc nghiệm bằng hình thức 

giơ bảng chọn đáp án đúng. 

- Căn cứ vào tổng số điểm cả 2 nội dung thi của mỗi đội, Ban Tổ chức chọn đội 

nhất, nhì của mỗi bảng vào thi chung kết xếp hạng, các đội còn lại được trao 

giải khuyến khích. 

- 4 đội vào chung kết xếp hạng sẽ tiếp tục thi : 

• Trả lời các câu hỏi về kiến thức pháp luật bằng cách bấm chuông giành quyền 

trả lời. 

• Xử lý tình huống, các đội bốc thăm chọn tình huống và có thời gian 3 phút để 

chuẩn bị câu trả lời. 

c.  Thời gian và địa điểm thi:  08g00 ngày 5/11/2019 tại Nhà Điều hành Đại học 

Quốc gia TP.HCM. 
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III. Cơ cấu giải thưởng 

- Giải cá nhân: 01 giải nhất 800.000 đồng/giải, 02 giải nhì 500.000 đồng/giải, 03 

giải ba 300.000đồng/giải, 05 giải khuyến khích 200.000đồng/giải. 

- Giải đồng đội: 01 giải nhất 3.000.000 đồng/giải, 01 giải nhì 2.000.000 

đồng/giải, 02 giải ba 1.000.000 đồng/giải, 04 giải khuyến khích 500.000 

đồng/giải. 

IV.  Thông tin liên hệ 

- Ban Thanh tra – Pháp chế, Điện thoại: 02837242160 – 1493, Email: 

ttpc@vnuhcm.edu.vn 

- Công đoàn ĐHQG-HCM, Điện thoại: 02837242160 – 1392 hoặc 1391, Email: 

congdoan@vnuhcm.edu.vn 

- Bà Nguyễn Thị Quỳnh Như, Chuyên viên Ban Thanh tra – Pháp chế, Điện 

thoại: 0909509303. Email: nqnhu@vnuhcm.edu.vn. 

Trên đây là kế hoạch tổ chức Hội thi “Công chức, viên chức và người lao động 

Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam”, đề 

nghị các CĐCS triển khai và thực hiện theo đúng kế hoạch này. 

Nơi nhận:  
- LĐLĐ TP; 
- Đảng ủy, BGĐ ĐHQG-HCM; 
- Các CĐCS trực thuộc; 
- Lưu VP. 
 

 

 


