ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ
Số: 2013 /UBND-TP
V/v triển khai hưởng ứng tham gia
cuộc thi trực tuyến“tìm hiểu Bộ luật
Lao động năm 2019 và một số quy
định pháp luật về xử lý vi phạm
trong phòng, chống Coid-19”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Sông Lô, ngày 07 tháng 10 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện;
- Các cơ quan của Tỉnh, Trung ương đóng trên địa bàn huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện văn bản số 1423/STP-PBGDPL ngày 01/10/2021 của Sở Tư pháp
tỉnh Vĩnh Phúc về việc tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu
Bộ luật Lao động năm 2019 và một số quy định pháp luật về xử lý vi phạm trong
phòng, chống Covid-19. Ủy ban nhân dân huyện Sông Lô đề nghị các cơ quan, ban,
ngành, đoàn thể ở huyện; Các cơ quan của Tỉnh, của Trung ương đóng trên địa bàn
huyện; Ủy ban nhân dân các xã thị trấn thực hiện các nội dung sau:
1. Tuyên truyền để cán bộ, công chức, đoàn viên công đoàn, công nhân, viên
chức lao động đang công tác, sinh hoạt trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
trên địa bàn huyện tự nguyện tham gia cuộc thi.
2. Nội dung thi: Thi tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 và một số quy định
pháp luật về xử lý vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.
3. Cách thức thi:
Thí sinh dự thi thực hiện các bước sau:
Truy cập Hội thi, thí sinh chọn một trong ba cách sau:
Cách 1: Đăng nhập trực tiếp bằng đường link :
https://congdoanvietnam.org/cuoc-thi/tim-hieu-bo-luat-lao-dong-nam-2019va-covid-19-14995
- Cách 2: Đăng nhập bằng cách quét mã QRcode
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+ Đối với hệ điều hành IOS (Iphone): bật chế độ chụp ảnh, hướng màn hình về
mã QRcode, bấm chụp ảnh, bấm đồng ý để vào trang dự thi.
+ Đối với hệ điều hành Android (Samsung, Oppo…): vào phần zalo, chọn mục
quét QRcode, hướng màn hình về mã QRcode, bấm đồng ý để vào trang dự thi.
- Cách 3: Tại Trang thông tin điện tử cơ quan LĐLĐ tỉnh Vĩnh Phúc chọn
biểu tượng cuộc thi sẽ được chuyển đến đường dẫn cuộc thi.
- Thí sinh chọn đăng nhập qua Zalo, Gmail hoặc Facebook (Lưu ý chọn một
hình thức đăng nhập duy nhất cho 03 lần thi trong 01 đợt). Sau khi đăng nhập,
người dự thi khai báo đầy đủ, chính xác các thông tin cá nhân bắt buộc theo hướng
dẫn của ban tổ chức cuộc thi tại phầm mềm cuộc thi. Nếu phát hiện có thông tin
không chính xác thì bài thi sẽ là không hợp lệ.
- Thông tin đăng ký của người tham gia dự thi sẽ là căn cứ để Ban Tổ chức
cuộc thi xét trao giải. Mọi thay đổi về thông tin phải được báo kịp thời về ban Tổ
chức cuộc thi..
Thời gian tổ chức thi:
- Cuộc thi tuần: Diễn ra trong 03 tuần, bắt đầu từ 04/10/2021 đến
24/10/2021. Cụ thể như sau:
+ Tuần 1: Bắt đầu từ 07h00 ngày 04/10/2021. Kết thúc 21h00 ngày 10/10/2021
mỗi người được thi tối đa 3 lần thi vào các ngày trong tuần;
+ Tuần 2: Bắt đầu từ 07h00 ngày 11/10/2021. Kết thúc 21h00 ngày
17/10/2021 mỗi người được thi tối đa 3 lần thi vào các ngày trong tuần;
+ Tuần 3: Bắt đầu từ 07h00 ngày 18/10/2021. Kết thúc 21h00 ngày
24/10/2021 mỗi người được thi tối đa 3 lần thi vào các ngày trong tuần;
- Cuộc thi chung kết: Diễn ra trong 01 tuần, bắt đầu từ 07h00 ngày
25/10/2021 dành riêng cho 54 thí sinh đã đạt giải nhất, nhì, ba, khuyến khích của 3
tuần trên; kết thúc và đóng hệ thống vào 21h00 ngày 31/10/2021.
Để thiết thực hưởng ứng tham gia Cuộc thi, Ủy ban nhân dân huyện đề nghị
các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể ở huyện; các cơ quan của Tỉnh, của Trung ương
đóng trên địa bàn huyện; Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức triển khai, vận
động, khuyến khích, tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao
động thuộc phạm vi quản lý tích cực hưởng ứng, tham gia cuộc thi./.
Nơi nhận:
- Sở Tư pháp (b/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (b/c);
- Như trên;
- Cổng thông tin giao tiếp điện tử huyện;
- Lưu: VT, TP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Triệu Văn Chúc
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