
 

 

 

 

 

THỂ LỆ CUỘC THI 

Trực tuyến tìm hiểu về lịch sử Công đoàn Việt Nam và lịch sử ILO 

  

Căn cứ Kế hoạch số 37/KH-TLĐ ngày 06 tháng 5 năm 2018 của Đoàn Chủ tịch 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về tổ chức Diễn đàn với chủ đề “Cán bộ Công đoàn 

tương lai trong bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng”; Trường Đại học Công đoàn tổ 

chức Cuộc thi “Tìm hiểu về lịch sử Công đoàn Việt Nam và Lịch sử ILO – Trực tuyến 

(online) trên trang Web của Trường Đại học Công đoàn” và ban hành Thể lệ Cuộc thi 

trực tuyến như sau: 

 I. ĐỐI TƯỢNG DỰ THI 

 Sinh viên bậc đại học, hệ chính qui Trường Đại học Công đoàn. 

 II. NỘI DUNG, THỜI GIAN 

 Trường Đại học Công đoàn tổ chức thi trực tuyến trên trang Web 

 2.1. Nội dung: Tìm hiểu về sự ra đời và hoạt động của tổ chức Công đoàn Việt 

Nam qua gần 90 năm xây dựng và trưởng thành và sự ra đời và hoạt động của tổ 

chức ILO qua 100 năm xây dựng và trưởng thành. 

2.2. Thời gian: từ 20/5/2019 đến hết ngày 24/5/2019 (5 ngày). 

 (Các nội dung trên được đăng tải trong thư mục “Tài liệu” phần mềm thi)  

 III. HÌNH THỨC, GIẢI THƯỞNG 

 1. Hình thức: 

 - Thi trắc nghiệm trực tuyến trên Trang Web của Trường Đại học Công đoàn tại 

địa chỉ www.dhcd.edu.vn. 

 - Thí sinh tham gia dự thi, thực hiện các bước sau:  

Bước 1: Truy cập vào “Trang Web Trường đại học Công đoàn” tại địa chỉ 

www.dhcd.edu.vn trên máy tính hoặc điện thoại di động có kết nối internet, mạng 

3G, 4G. 

Bước 2: Kích hoạt vào biểu tượng “Cuộc thi trực tuyến” trên “Trang Web 

Trường đại học Công đoàn”. Sau khi kích hoạt, giao diện phần mền cuộc thi sẽ xuất 

hiện trên màn hình máy tính, gồm các mục: “Thể lệ cuộc thi”; “Tài liệu”; “Dự thi”; 

“Kết quả”. 

 Bước 3: Kích hoạt vào mục “Thể lệ”, “Nội dung” để tìm hiểu Thể lệ cũng như 

nội dung có liên quan đến cuộc thi.  

Bước này rất quan trọng, giúp thí sinh nắm vững Thể lệ, Tài liệu có liên quan để 

trả lời các câu hỏi thi. 

Bước 4: Kích hoạt vào mục “Dự thi”  

Bước 5: Kích hoạt vào mục đăng nhập, tại đây thí sinh khai báo tên đăng nhập và 

mật khẩu của mình (theo tài khoản mà hệ thống quản lý đào tạo nhà trường đã cấp, sinh 

viên quên mật khẩu có thể liên hệ theo thông tin của trang web quản lý đào tạo) để thi, 

máy tính bắt đầu tính thời gian thi của mỗi thí sinh. 
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 Mỗi lần dự thi, thí sinh trả lời 20 câu hỏi ngẫu nhiên do hệ thống lựa chọn trong 

thời gian 20 phút, tương ứng với thời gian trung bình trả lời 01 câu hỏi là 60 giây, hết 

20 phút, hệ thống sẽ tự động kết thúc phần làm bài của thí sinh và lưu lại đến khi kết 

thúc cuộc thi và tổng kết điểm. 

Mỗi câu hỏi sẽ đưa ra 4 phương án trả lời (A,B,C,D), thí sinh chọn duy nhất một 

đáp án đúng. Nếu thí sinh trả lời đúng mỗi câu được 05 điểm, tổng cho 20 câu là 100 

điểm, hệ thống sẽ tự động cập nhật kết quả. 

Bước 6: Kết thúc phần thi, thí sinh gửi kết quả, phần mềm sẽ thông báo tổng số 

điểm đạt được, thời gian trả lời, vị trí của thí sinh trên bảng xếp hạng. 

2. Giải thưởng 

Là những thí sinh có số điểm thi cao nhất, xếp theo thứ tự 1,2,3 (tương ứng với 

nhất, nhì, ba). Máy tính sẽ tự động chấm, trong trường hợp có từ 02 thí sinh trở lên bằng 

điểm nhau, máy tính sẽ căn cứ vào thời gian tham gia trả lời sớm nhất của thí sinh để 

lựa chọn người đạt giải. Trong trường hợp, thí sinh có số điểm và thời gian trả lời bằng 

nhau, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên để xét giải.  

Cơ cấu giải:   01 giải nhất 500.000 đồng 

02 giải nhì, mỗi giải 400.000 đồng 

03 giải ba, mỗi giải 300.000 đồng 

05 giải khuyến khích, mỗi giải 200.000 đồng 

Trong trường hợp cá nhân đạt giải, nếu vi phạm Thể lệ cuộc thi, thì cá nhân 

không được nhận giải và giải thưởng đó sẽ được hoàn trả lại Phòng Tài vụ Trường Đại 

học Công đoàn./. 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  

 


