
LIEN DOAN LAO DQNG TP. HO CUll MINH CONG HOA xA 1191 CIIU NGHIA VI1T NAM 
LIEN BOAN LAO DQNG  QUN 1 Bc 1p - Tr do - Htnh phñc 

S&ç /KH-LDLD Qu2n 1, ngày2f tháng 12 nãm 2020 

KE HOACH 
Ti chüc Hôi thi tIm hiu Nghi quyt Bai hôi dai biu Bang bô Quân 1 

lan thir XII, Ngh quyet Bi hçn chp bieu Bang b9 Thanh pho Ho Chi Minh 
lan thü' XII, nhim kr 2020-2025 

Cn Cu van bàn s 801/LDLD ngày 04/12/2020 cüa Lien doàn Lao dng 
Thành pM v hçc tap, quán trit và trin khai thirc hin Nghi. quy& Di hi di 
biu Bang b Thành pM l.n thu Xl, ñhim kS'  2020-2025; K hoach  s 22-KH/QU 
ngày 14/12/2020 cCia Qun üy Qun 1 v t chirc bce tap, quán trit, tuyên truyn 
và triên khai thrc hin Nghj quyt Di hi dai  biu Bang b Thành pM H Clii 
Minh 1&n thu XI, n1iim kr 2020-2025. Ban Thumg vçi Lien doàn Lao dng Qun 
1 xay drng k hoach  ti chirc Hi thi tim hiu Nghj quy& Di hi di biu Bang b 
Qun 1 l.n thu XII, Nghj quy& Di hi di biu Bang b Thành pM H ChI Minh 
1n thu XI, nhim kr 2020-2025, th nhu sau: 

I. MJC BId YEU CAU: 
- Hi thi tim hiu Nghj, quy& Di hi di biu Bang b Qun 1 1n thu XII, 

Nghj quy& Dti hi dai  biu Bang b Thành pM H ChI Minh 1n thu XI, nhim 
kr 2020-2025 là dcirt sinh hoat  chInh trj quan trng trong doàn viên, CNVC-LD 
Qun 1, to sir tMng nht chI va hãnh dng trong toàn h tMng, si:r dng thuan 
trong doàn viên, CNVC-LD; chü dng, tIch ciie thirc hin, sang t.o trong thçrc tin 
cong tác, gop phn dua Nghj quyt vào cuc sng. 

- Thông qua hi thi nhm tuyên truyn dn doàn viên, CNVC-LE) Quan  1 ye 

các ni dung Nghj quy& Bti hi di biu Bang b Qun 1 1n thu XII, Nghj quy& 
Di hi d.i biu Bang b Thành pM H Clii Minh 1.n thu XI, nhim k3 2020-

2025. 
- Hi thi dam bão trin khai sâu rng dn ca s, thu hut duqc dông dáo can b 

cong doàn, doàn viên cong doân, CNVC-LD tham gia. 

II. DOI TIfQNG vA NOI DUNG: 
1.Bittrng: 
Can b, cong nhãn, viên chüc, ng1xi lao dng và doàn viên cOng doàn ô các 

ca quan, dcn vj, doanh nghip và các CDCS trrc thuc Lien doàn Lao dng Qun 
1. 



2. Ni dung: 
Tim hiu nhing ni dung ccr ban v Nghi. quyt Di hi di biu Dãng b 

Quân 1  lan  thu XII, Nghi quyêt Dai hôi dai biêu Dang bô Thanh phô Ho Chi Mmh 

1n thu XI, nhim k' 2020-2025. 
3. llInh thfrc: 
- Phn thi cá nhân tr&c nghim kin th(rc nhffiig ni dung ca ban v Nghj 

quyt Dai  hi  dai  biu Dãng b Qun 1 1.n thu XII, Ngh quy& D.i hi dai  biu 

Dàng b Thành ph H CM Minh 1n thur Xl, nhim k 2020-2025. 

- Thai gian thi: tfr ngày 05/01/2021 den ht ngày 10/01/2021. (Thai gian 

dng tài b câu hôi thi trên trang tin din tCr Lien doàn Lao dng Qu.n 1 và giri dn 

CDCS dir kiên ngày 25-26/12/2020). 
- Hmnh thüc thi: cá nhan thi triyc tuyn vói b câu hói duqc d5ng tài trên 

trang tin din tur Lien doàn Lao dng Qun 1 theo dja cM website: 

http://www.ldldql  hcm.gov.vnl. 
- Ban T chüc có câu hói, huàng dn ph.n thi trc nghim; cong bé thông tin 

k& qua thi trén trang tin din tur Lien doàn Lao dng Qun 1. 

4. Quy djnh chung: 
- CNVC-LD tham gia dix thi ghi rO h9 ten, dan v, cong tác, s din thoi lien 

ltc. K& qua th hin trên may là kt qua chung cuc. 
- Thành viên Ban t ch(rc khOng duçic tham gia dr thi. 

5. Tài 1iu tham kháo: 
- Nghj quy& Di hi dai  biu Dãng b Qun 1 1n thu  XII, nhim kr 2020- 

2025. 

- Nghj quy& Di hi dai  biu Dâng b Thàrih pM H Chi Minh ln thur Xl, 

nhim 2020-2025. 

ifi. BAN TO CH(J'C HQI Tifi: 
Thành 1p Ban T chüc Hi thi gm các dng clii có ten sau: 

1. D/e Truang Thj Minh Dung — Chü tjch LDLD qun 1 Tnthng ban 

2. D/e H Nliu Cat Tuèng 
3. DIe Hu'nh Vinh Lam 
4. DIe Ha Thi Thu Dinh 
5. DIe Nguyn Ng9c Dan 
6. DIe Duang Lê Thun 
7. DIe Hoàng Thj Ha 
8. DIe Hüa Trung NghTa 
9. D/e Hu'nh Ng9c Hôa  

— Phó Chü tjch LDLD qu.n 1 Phó Tnthng ban 
— Phó Chü tjch LDLD qun 1 Phó Truâng ban 

— TJV.BTV LDLD qun 1 Thành viên 

—UV.BTVLDLD qun 1 Thành viên 
— TJV.BCH LDLD qun 1 Thành viên 
— UV.BCH LDLD qun 1 Thành viên 
— CB chuyên trách LDLD qun 1 Thành viên 
— CB chuyên trách LDLD qun 1 Thành viên 

Thành viên 10. DIe Nguyn Thi, Minh Nguy— CB chuyên trách LDLD qun 1 
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11. D/c Nguyn Ngçc BIch Chi — CB chuyên trách LDLD qun 1 Thành viên 

12. DIc Trn Thi Vit Trinh — CB chuyên trách LDL[) qun 1 Thành viên 

iv. C(J CAU GIAI TIIUONG: Ban t chrc Hi thi tng Giy khen và dir 

kiên trao giâi nhu sau: 
- Giài t.p th: 2.000.000 dng/ dan vj, dành cho các CDCS có nhiu thI sinh 

tham gia vông thi trçrc tuyn vâi cht lixqng bài d%r thi tat (tñy theo so luçmg lao 

dng cüa dan vi, Ban t ch'Crc s xem xét CIi th sa ngi1i dr thi/tang sa CNVC-LD 

cüa dan vj) tai da không qua 10 dan vj. 

Giài Ca nhân: 
+01 giãiNIhttrjgiá: 3.000.000dang 

+ 02 giài NhI frj giá: 2.500.000 dang 

+ 03 giãi Ba trj giá mai giài: 2.000.000 dang 

+ 30 giãi khuyn khIch maigiai: 1.000.000 dông 

Ngoài ra, tüy tmnh hInh thc t s luqng thI sinh Ban t chirc hi thi së can dai 

giâi thung cho phü hqp. 

V. TO CHU'C THC fflN: 
1. Lien doàn Lao dng Qun 1: 
- B phn Tuyên giáo tham muu xây drng và trin khai K hoch t chüc 

Hi thi dn các CDCS trtrc thuc; lien h Trung tam Cong ngh thông tin Qun 1 

d xay dipg chuang trInh thi trçrc tuyn,... 
- B phn Tài chInh chju trách nhim hu&ng dn dir trü và quyOt toán kinh 

phi theo quy dnh. 
- B phn Van phông chju trách nhim dàng tâi tài 1iu tham khão, b câu 

hói thi, kk qua thi,... trên trang tin din tir và trin khai dn các CDCS (email, các 

nhóm trong zalo, trang Cong doàn Qun 1). 
- Các b phn khác thc hin theo phân cong cüa Thumg trirc Lien doàn 

Lao dng Qun 1. 

2. Các Cong doàn co' s& trirc thuc: 
- Trin khai thirc hin k hoch; VQtn dng dông dâo doãn viên cong doan va 

CNVC-LD tham gia hi thi theo k hoch. 
- Giri hInh ành CNVC-LD dang tham gia lam bài thi trirc tuyn tai  dan vj 

(tip tha hoc cá nhan) v Ban Ta chc LDLD Qun 1 qua email: 

ldld.quan1gmail.com  d phiic vil cOng tác tuyên truyn. 
Trên day là k ho.ch ta chüc Hi thi tIm hiu Nghi. quyt Di hi d.i biu 

Dáng b Qun 1 ln thr XII, Nghj quyt Di hOi  di biu Dàng b Thânh ph6 Ha 
ChI Minh 1n thu XI, nhim kSr 2020-2025 cüa Lien doàn Lao dng Quan 1, d 
nghj BCH the CDCS quan tam và thçrc hin nhrn thu hut dOng dào CNVC-LE) 
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..—Zio TH 

4N CHAP HANjj 

Trtrong Thj Minh Dung 

tham gia. Trong qua trInh thirc hin có gI vrn5ng mc lien h die H Nhix Cat 

Tung — PCT (DTDD: 0909.277.980) d duçic huàng dan. 

Noinhln: 
- Ban Tuyên giáo LDLE) Thành ph& 

- Ban Dan vn Qun üy Qi; 
- Ban Tuyên giáo Qun üy Qi; 

- BCH, UBKT LDLD Qi; 
- CDCS trrc thuc; 

- Lint: VP, TG, CNTT. 

TM. BAN TIIU'(JNG VJ 
CIITU TC1T 
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