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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
  

Số: 59 /CĐ-ĐHQG Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4  năm 2020 

 
KẾ HOẠCH 

Tổ chức Hội thi“An toàn vệ sinh viên giỏi” cấp Thành phố và 
Biểu dương An toàn vệ sinh viêntiêu biểu lần thứ nhất- Năm 2020 

 
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-LĐLĐ ngày 09 tháng 4 năm 2020của Liên đoàn Lao 

động Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” lần thứ 4 và 
Biểu dương An toàn vệ sinh viên tiêu biểu toàn quốc lần thứ nhất năm 2020; Ban Thường 
vụ Công đoàn ĐHQG-HCMtriển khai một số nội dung sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Mục đích 
- Nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên (ATVSV), góp phần 

tích cực vào việc thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tạiđơn vị. 
-Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sáchpháp luật về ATVSLĐ; vận động 

cán bộ, viên chức, người lao độngquan tâm, chủ động thực hiện công tác ATVSLĐ để 
ATVSLĐ trở thành một phong trào rộng rãi, góp phần xây dựng văn hoá an toàn trong tại đơn 
vị. 

-Nâng cao trách nhiệm của đơn vị trong việccải thiện điều kiện và môi trường làm việc, 
giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp của cán bộ, viên chức, người lao động. 

- Biểu dương, khen thưởng các ATVSV giỏi, tập thể tiêu biểuxuất sắc trong công tác 
ATVSLĐ, lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội thi đua yêu nước trong 
cán bộ, viên chức, người lao động. 

2. Yêu cầu 
- Hội thi ATVSV giỏi là dịp để các CĐCSrà soát và quản lý có hiệu quả mạng lưới an 

toàn vệ sinh viên tại đơn vị; từ đó xây dựng các giải phápgóp phần nâng cao hoạt động công 
đoàn trong công tác an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị. 

-Hội thi được tổ chức sôi nổi, rộng khắptại các CĐCS bảo đảm thiết thực, tiết kiệm, hiệu 
quả và phù hợp với điều kiện hiện tại của việc phòng chống dịch bệnh COVID. 

II. HỘI THI AN TOÀN VỆ SINH VIÊN GIỎI CẤP THÀNH PHỐ 
1. Hội thi cá nhân online 
1.1. Đối tượng dự thi: đoàn viên công đoàn, người lao động của các CĐCS. 
1.2. Nội dung thi: Thí sinh làm bài thi tìm hiểu kiến thức chung về an toàn vệ sinh lao 

động, thi trực tiếp trên hệ thống của trang thông tin điện tử Báo Người Lao động - 
https://nld.com.vn, sau đó vào giao diện Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi cấp Thành phố năm 
2020 khai báo thông tin và tham gia thi. 

- Ban tổ chức sẽ trao 61 giải thưởng gồm: 56 giải thưởng cá nhân cho thí sinh có số điểm 
cao nhất và thời gian làm bài ít nhất và trao 05 giải phong trào cho các đơn vị có đông thí sinh 
tham gia, đoạt giải cao trong mỗi đợt thi. 

 



1.3. Thời gian thi vòng cá 
+ Đợt 1:  từ ngày 04/5/2020 
+ Đợt 2:  từ ngày 25/5/2020 

2. Cơ cấu giải thưởng: 
Giải thưởng Vòng thi online
- 01 giải Nhất   3.000
- 02 giải Nhì   
- 03 giải Ba   
- 50 giải khuyến khích 
- 05 giải phong trào             
III. BIỂU DƯƠNG ATVSV TIÊU BI
Các CĐCS xét chọn 01 ATVSV

tích gửi về Văn phòng Công đoàn
Thời gian gửi tóm tắt thành tích v
IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆ
1. Công đoàn ĐHQG-HCM
- Xây dựng kế hoạch triển khai
- Thành lập đội thi tham gia H
2. Công đoàn cơ sở 
-Triển khai đến các tổ công đ

người lao động tham gia có hiệu quả
- Trao đổi với chính quyền 

công đoàn, người lao động tham gia H
thi. 

 Trên đây là Kế hoạch tổ chứ
Biểu dương An toàn vệ sinh viên tiêu bi
vấn đề vướng mắc, cần trao đổi thông tin, vui l
(028) 37.242.160 (ex 1391, 1392) đ

 
 

Nơi nhận: 

- LĐLĐ TP; 
- ĐU, BGĐ ĐHQG-HCM; 
- Các CĐCS; 
-  Lưu VP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

òng cá nhân online 
ày 04/5/2020 đến ngày 10/5/2020 
ày 25/5/2020 đến ngày 31/5/2020 

online;bao gồm 02 đợt, mỗi đợt có cơ cấu giải thư
3.000.000 đồng/giải + Bằng khen LĐLĐ Thành ph

2.000.000 đồng/giải + Bằng khen LĐLĐ Thành ph
1.500.000 đồng/giải + Bằng khen LĐLĐ Thành ph
1.000.000 đồng/giải + Bằng khen LĐLĐ Thành ph

ào             1.000.000 đồng/giải + Bằng khen LĐLĐ Thành ph
NG ATVSV TIÊU BIỂU 

01 ATVSV xuất sắc nhất của CĐCS trực thuộc và g
đoàn để xét chọn . 
ành tích về Văn phòng Công đoàn chậm nhất là ngày 

ỰC HIỆN 
HCM 
ển khai Hội thi ATVSV giỏi đến các công đoàn cơ

ham gia Hội thi ATVSV giỏi cùng với cụm thi đua. 

ổ công đoàn, công đoàn bộ phận vận độngđoàn viên công 
ệu quả vòng thi cá nhân online. 

 về Hội thi ATVSV giỏi để được tạo điều kiệ
am gia Hội thi, có khen thưởng khi cá nhân, tập th

ạ ổ chức Hội thi “An toàn - vệ sinh viên giỏi” cấ
ên tiêu biểu năm 2020. Trong quá trình triển khai, các 

đổi thông tin, vui lòng liên Văn phòng Công đ
để được hướng dẫn cụ thể. 

 

 
 
 

ưởng: 
 Thành phố. 
Đ Đ Thành phố. 
Đ Đ Thành phố. 
Đ Đ Thành phố. 
Đ Đ Thành phố. 

và gửi tóm tắt thành 

à ngày 20/5/2020. 

àn cơ sở. 
 

đoàn viên công đoàn, 

ạ đ ều kiện cho đoàn viên 
ng khi cá nhân, tập thể đoạt giải Hội 

ỏi” cấp Thành phố và 
ển khai, các đơn vị có 

đoàn số điện thoại 


