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1. Bôi tirçrng: Cong nhãn, viên ehüc, ngthi lao dng dang lam vic ti các c 
quan, dcm vj, doanh nghip trén dja bàn qun 1. 

2. Thôi gian ti chfrc: Tu' ngày 18/5/2020 dn ngày 24/5/2020 

3. Hinh thuc thi: Ca nhân thi trirc tuyn vâi b câu hOi duqc dng tãi trên 
Trang tin din tr Lien doàn Lao dng• qu.n 1, dja chi: 
http ://www.ldldqlhcm.gov.vn. 

- ThI sinh phài trà lôi d.y dü 25 câu hOi ti4c nghim. Ngoài ra thi sinh phãi 
trã là'i 01 câu hôi dr doán s ngithi tham gia hi thi. 

- Th?Yi gian lam bài thi: 10 phüt. 

- Ngui dr thi phãi din dy dü các thông tin sau: H9 & ten; giâi tInh; ngày 
tháng nàm sinh; s chüng minh nhân dan (s The CCCD); dja chi lien h; email; 
din thoti lien lac; dcrn vj cong tác 

- Can cü vào kt qua trà li 25 câu hOi trc nghim và 01 câu hOi dir doán s 
ngithi tham gia hi thi. Ban t chrc sê ch9n ra thi sinh có s dm tü cao dn thp 
và có cau trã lOi dx doán gn dung nht d trao giãi. 

- Mi cá nhân chi dugc tham gia 01 bài dir thi. 

4. Ni dung thi: 

Thi tr&c nghim kin thirc chung v pháp lut lao dng, Bâo him xã hi, bão 
hiêm that nghip, An toàn v sinh lao dng cho ngui lao dng, ché d chInh sách 
dôi viii ngu?i lao dng. 

5. Tài lieu tham khão: 

- Bô Lu.t Lao dng näm 2012. 

- Luât Bão him xã hi 2014 

- Luât Bào him Y t 2014. 

- Luât Viêc lam 2013. 

Lut An toàn, v sinh lao dng 2015. 

- Ng djnh, Thông tu,... hu&ng dn thi hành các Lut trên. 
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6. C*r cu giãi thtr&ng: 

- 01 giãi nht: 5.000.000 dng. 

- 02 giãi nhI: 4.000.000 dông. 

- 03 giãi ba: 3.000.000 dng 

- 10giâikhuynkhIch: 1.000.O0Odng 

- 02 giãi phong trào: 2.000.000 dông. 

Ngoài ra tüy tInh hmnh thirc th cüa hi thi Ban T chirc s can di ca cu giãi 
thuông cho phü hcrp. 

* Ghi chü: 
M9i thc m.c vui lông lien h b phn ChInh sách Pháp 1ut LDLD qun 1 

qua d/e Hoàng Thj Ha — U\TBCH din thoi 38.222.981 (barn so 12) ho.c di dng 
0982.206.192 dê ducic giãi dáp. 

Ni dung lien quan dn vic däng nhp tham gia Hi thi trên Trang tin din 
tü Lien doàn Lao dng qun 1 vui lông lien h dông chI Hira Trung NghTa — CB 
chuyên trách, din thoai: 0908.228.5 65 dê dugc hu9ng dan. 

BAN TO ChIC HQI Tifi 
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