
LIEN DOAN LAO DONG  TP.HO CHI MINH CONG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
LIEN BOAN LAO BONG QUAN 1 Bc 1p  -Tip do — Hnh phác  

S: /KH-LDLD Qun 1, ngày t tháng 5 nàm 2020 

KE HOACH 
To chtrc Hi thi "TIm hiêu pháp lut lao dng trong CNVC-LD" 11am 2020 

Thi;rc hin Kê hoch so 14/KH-LDLED ngày 16/4/2020 cüa Ban Thu'ô'ng vi 
Lien doàn Lao dông qu.n 1 ye vic to chirc Tháng Cong nhân lan thir 12 näm 
2020 gän vó'i Tháng hành dng ye An toàn, v sinh lao dng, Ban Thi.thng vi 
Lien doàn Lao dng qu.n 1 xây drng Kê hoch to chüc hi thi "TIm hiêu 
pháp lut lao dng trong CNVC-LD" näm 2020 nhu sau: 

I. MJC DICH, YEU CAU: 

• - Nh.m cung cp kin thi'rc và da dng hóa các hInh thirc giáo dc, tuyên 
truyên ye pháp lu.t lao dng, Bào hiêm xâ hi, bào hiêm that nghip, An toàn v 
sinh lao dng cho nguè'i lao dng, chê d chInh sách dOi vri nguri lao dng. 

- Nâng cao thrc ch.p hành pháp lu.t lao dng ti doanh nghip; tang 
cis6ng sir hiêu biêt, nhn thirc ye pháp lu.t lao dng, giip ngui lao dng và 
ngui sir dçing lao dng chap hành theo dung các quy di,nh cüa pháp lut lao 
dông, xây dung môi quan h lao dông, hài hèa, on di,nh, giüp doanh nghip, Co.  

quan, dan vi, phát triên ben vthig. 

- Tang cuông tInh thirc thi pháp lut t?i  doanh nghip, dam bào quyn, 1p'i 
ICh hcip pháp cüa Cac ben trong quan h lao dng. Nhàm tuyên truyên rng rãi, 
darn bào thu hiit dOng dào nguô lao dng tham gia. 

II. DOI TU'OG, HINH THU'C, THOI GIAN, lilA DIEM Till VA co 

CAU GIAJ THIfONG: 

1. Dôi tirçrng: Cong nhân, viên chirc, ngui lao dng dang lam vic ti CáC 
Ca quan, dan vi,, doanh nghip tren di,a  bàn qun 1. 

2. Thôi gian t chü'c: Tir ngày 18/5/2020 den ngày 24/5/2020 

3. HInh thfrc thi: Ca nhân thi tr1rc tuyn vói b câu hOi duçic dang tài trên 
Trang tin din t1r Lien doàn Lao dng qun 1, dja Chi: 
http ://www.ldldqlhCm.gov.vn. 

4. Ni dung thi: 

Thi trc nghim kin thi'rC Chung v pháp lut lao dng, Bâo him xã hi, 
bào hiêm that nghip, An toàn v sinh lao dng cho ngu'ôi lao dng, chê d chinh 
sách dOi vài nguñ lao dng. 

5. Tài lieu tham khão: 

- B Lut Lao dng nãm 2012. 

1 



- QIJV, Chü tich LDLD Qi 

- Phó chü tich LDLD 

- Phó chi:i tich LDLD 

- UVBTV, Kê toán LDLD 

- TJVBTV, CN UBKT LDLD 

- Uy viên BCH LDLD 

- Uy viên BCH LDLD 

- CB chuyên trách LDLD 

- CB chuyên trách LDLD 

- CB chuyên trách LDLD 

- CB chuyên trách LDLD 

- TruO'ng ban 

- Phó ban 

- Phó ban 

- Thành viên 

- Thành viên 

- Thành vién 

- Thành viên 

- Thành viên 

- Thành viên 

- Thành viên 

- Thânh viên 

- Luât Bâo him xã hôi 2014 

- Luât Bào hiêm Y tê 2014. 

- Luât Viêc 1am 2013. 

- Lut An toàn, v sinh lao dng 2015. 

- Nghi. djnh, Thông tu,... hthng dan thi hành các Lut trên. 

6. Co cu giãi thtrng: 

- 01 giãi nhãt: 5.000.000 dông. 

- 02 giái nhI: 4.000.000 dông. 

- 03 giâi ba: 3.000.000 dng 

- 10 giâi khuyn khIch: 1.000.000 dng 

- 02 giâi phong trâo: 2.000.000 dông. 

Ngoài ra ti1y tInh hInh thirc t cña hi thi Ban To chirc së can dôi ca câu giái 
thurng cho phü hcip. 

III. TO CHIJ'C THUC HIN: 

1. Thành 1p Ban T chüc: 

- D/c Truong Thj Minh Dung 

- D/c Hunh VinE Lam 

- D/c H Nhu Cat Tumg 

- Die Nguyn Ng9c Dan 

- Die Ha Thi Thu Dinh 

- Die Hoàrig Tlij Ha 

- D/c Ducmg Lê Thuân 

- Dic Hunh Ngpc Hôa 

- Die Nguyn Th Minh Nguyt 

- D/c Trn Thi Viêt Trinh 

- D/c Hira Trung Nghia 

2. To chuc thtrc hiên: 

2.1. Lien doàn Lao dng qun 1: 

- B phn ChInh sách pháp 1ut xây dimg k hoach và th 1 hi thi trin 
khai dn cong doàn co' sO'; tham muu ni dung thi lien quan den linh virc phi 
trách; dr tni và quyêt toán kinh phi to chCrc; viêt tin dang trang tin din tO' và 
trang COng doàn qu.n 1. 
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UMAN TH!NG \TJ 

TICH 

F&rng Thj Minh Dung 

- B phn Tuyên giáo, b ph.n Mt cong tham mixu ni dung thi lien quan 
den lTnh virc ph trách. 

- B ph.n tài chinh hthng dn d tri và quyt toán chi phi t chirc theo quy 
dinh. 

- Van phông phát hành K hoch dn cOng doàn co s. 

2.2. Cong doàn co s& trirc thuic: 

- Trên Co s& k hoch hi thi, Ban chip hành CDCS vn dng doàn viên, 
CNVC-LD dãng k tham gia hi thi. 

- Giri hInh ành CNVC-LD tham gia hi thi ti-crc tuyn (nu co) v Lien doàn 
Lao dng qun 1 de thirc hin cong tác tuyên truyên. 

- Moi thc mc lien h B phn ChInh sách Pháp lut LDLD qun 1 qua 
d/c Hoàng Thj Ha — UVBCH din thoai 38.222.981 (barn so 12) hoc di dng 
0982.206.192 dê thrgc hithng dan. 

- Ni dung lien quan dn vic dãng nh.p tham gia Hi thi trên Trang tin din 
tCr Lien doàn Lao dng qun 1 vui lông lien h dOng chi Hira Trung Nghia — CB 
chuyên trách, din thoi: 0908.228.565 dê dugc hucng dan. 

Trên day là K hoch t chirc Hi thi "TIm hiu pháp lut lao dng trong 
CNVC-LD" näm 2020 cña Lien doàn Lao dng qu.n 1. 

Nci nhân: 
- Ban CSPL LDLD TP; 
- Ban Tuyên giáo LDLD TP; 
- Ban Dan vn Qun iy qun 1; 
- Ban Tuyên giáo Qun fiy qun 1; 
- BCH CDCS truc thuôc; 
- Lu'u: VP, CSPL, CNTT. 
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