
 

 

 

 

 

THỂ LỆ CUỘC THI 

Trực tuyến tìm hiểu về qui định nội bộ của Trường Đại học Công đoàn hiện hành 

  

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-CĐ ngày 01 tháng 9 năm 2020 của Công đoàn Trường 

Đại học Công đoàn về tổ chức “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về một số qui định nội bộ của 

Trường Đại học Công đoàn hiện hành” 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 

 Cán bộ, đoàn viên và người lao động Trường Đại học Công đoàn. 

(Chủ tịch Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu, Ban tổ chức cuộc thi và Ban ra đề thi 

không tham dự cuộc thi) 

 II. NỘI DUNG, THỜI GIAN 

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

 2.1. Nội dung: Tìm hiểu về qui chế, qui định của Trường Đại học Công đoàn hiện 

hành. Cụ thể các qui chế, qui định sau: 

a) Qui định về chế độ làm việc đối với giảng viên (Quyết định 334/QĐ-ĐHCĐ, 

ngày 03/6/2015) 

b) Qui chế chi tiêu nội bộ (Quyết định 935/QĐ-ĐHCĐ, ngày 16/10/2019) 

c) Qui chế đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính qui theo hệ thống tín chỉ (Quyết 

định 132/QĐ-ĐHCĐ, ngày 21/02/2014) 

d) Qui định về quản lý hoạt động khoa học và công nghệ trong Trường Đại học 

Công đoàn (Quyết định 687/QĐ-ĐHCĐ, ngày 10/10/2017) 

đ) Qui định về tổ chức thi kiểm tra kết thúc học phần (Quyết định 20/QĐ-ĐHCĐ, 

ngày 11/01/2017) 

e) Nội qui Trường Đại học Công đoàn (Quyết định 990/QĐ-ĐHCĐ, ngày 

15/12/2015) 

f) Qui định về đánh giá, xếp loại lao động hàng tháng trong Trường Đại học 

Công đoàn (Quyết định 1027/QĐ-ĐHCĐ, ngày 27/12/2017) 

g) Qui định về thực hiện chấm công bằng máy quét vân tay (Quyết định 

1026/QĐ-ĐHCĐ, ngày 27/12/2017) 

h) Qui chế nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực 

hiện nhiệm vụ Quyết định 88/QĐ-ĐHCĐ, ngày 22/01/2016). 

2.2. Thời gian: từ 7h00 ngày 14/9/2020 đến 17h00 ngày 18/9/2020 (05 ngày). 

 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  http://dhcd.edu.vn:8046/Login 

 - Cán bộ, đoàn viên và người lao động tham gia dự thi, thực hiện các bước sau:  

http://dhcd.edu.vn:8046/Login


 

 

 

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 tìm hiểu qui định 

nội bộ Trường Đại học Công đoàn” 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   

 

 Bước 3: Kích hoạt vào mục “Thể lệ cuộc thi” để tìm hiểu thể lệ cũng như nội dung 

có liên quan đến cuộc thi.  

Bước này rất quan trọng, giúp Cán bộ, đoàn viên và người lao động nắm vững Thể 

lệ, Tài liệu có liên quan để trả lời các câu hỏi thi. 

Bước 4: Đăng ký tài khoản để dự thi 

- Bấm chuột vào mục “Đăng ký tài khoản” 

 

http://www.dhcd.edu.vn/


 

 

 

- Cán bộ, đoàn viên và người lao động kê khai thông tin cá nhân bao gồm: 

(1) Email đăng nhập: Sử dụng email của nhà trường (email có tên miền là 

@dhcd.edu.vn, nếu sử dụng email khác sẽ coi như bị phạm qui) 

(2) Mật khẩu: Khai báo mật khẩu cá nhân để đăng nhập vào cuộc thi 

(3) Họ và tên: Nhập đầy đủ Họ tên cá nhân 

(4) Đơn vị: Lựa chọn Đơn vị có trong danh sách 

Lưu ý: Mỗi cán bộ, đoàn viên và người lao động được phép đăng ký, sử dụng một 

tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi. Các thông tin cá nhân phải đăng ký chính xác, 

nếu sai sót mà đạt giải sẽ không được nhận giải. 

Sau khi thực hiện xong các bước trên, thí sinh kích hoạt vào mục “Đăng ký” phía 

cuối màn hình để hoàn thiện. 

Bước 5: Sau khi đăng ký tài khoản để dự thi thành công, Bấm chọn Đăng nhập 

để bắt đầu tham dự kỳ thi. Tại đây cán bộ, đoàn viên và người lao động khai báo Email 

đăng nhập và mật khẩu của mình (đã đăng ký ở phần trên) để thi, máy tính bắt đầu tính 

thời gian thi của mỗi cán bộ, đoàn viên và người lao động. 

 

 Bấm chọn Làm bài để bắt đầu làm bài thi. Mỗi lần dự thi, cán bộ, đoàn viên và 

người lao động trả lời 20 câu hỏi ngẫu nhiên do hệ thống lựa chọn trong thời gian 20 phút, 

tương ứng với thời gian trả lời 01 câu hỏi là 60 giây. Hết 60 giây, nếu cán bộ, đoàn viên 

và người lao động không có phương án trả lời, hệ thống sẽ tự động chuyển sang câu tiếp 

theo và không tính điểm cho câu hỏi đó.  

* Cách làm bài:  

+ Click vào button “Câu  trước” hoăc “Câu sau” để chuyển sang câu hỏi trước hoặc câu 

hỏi tiếp theo. 

+ Click vào câu hỏi ở mục “Danh sách câu hỏi”: Muốn làm câu hỏi nào thì click vào câu 

hỏi đó. Hệ thống sẽ hiển thị nội dung và phương án của câu hỏi ở vùng nội dung câu hỏi. 

Mỗi đề thi sẽ có 20 câu; mỗi câu có 4 lựa chọn a,b,c,d. Cán bộ, đoàn viên và người 

lao động dự thi sẽ lựa chọn duy nhất một đáp án đúng. Mỗi người tham dự thi thì phần 

mềm sẽ tự động lựa chọn ra một mã đề khác nhau.   

Mỗi câu 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, cán bộ, đoàn viên và người lao động gửi kết quả, phần 

mềm sẽ thông báo tổng số điểm đạt được, thời gian trả lời; vị trí xếp loại điểm thi của cán 

bộ, đoàn viên và người lao động trên bảng xếp hạng. 



 

 

 

2. Giải thưởng 

a) Đối với tập thể: lấy tổng điểm của tất cả các thành viên trong đơn vị tham gia 

thi chia cho (mẫu số) tổng số cán bộ, đoàn viên và người lao động của đơn vị đó (trừ đối 

tượng không phải dự thi).  

   Giải nhất   2.000.000 đồng 

Giải nhì   1.500.000 đồng 

Giải ba   1.000.000 đồng 

Trong trường hợp có nhiều đơn vị có số điểm trung bình bằng nhau, thì xét theo 

tiêu chí thời gian trung bình của các thành viên trong đơn vị đó tham gia thi (thời gian thi 

ngắn hơn sẽ xếp vị trí cao hơn), nếu số điểm và thời gian thi bằng nhau thì Ban Tổ chức 

cuộc thi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên để xét giải. 

b) Đối với cá nhân: Cán bộ, đoàn viên và người lao động có số điểm thi cao nhất, 

xếp theo thứ tự 1,2,3 (tương ứng với nhất, nhì, ba). Phần mềm sẽ tự động chấm và hiển 

thị, trong trường hợp có từ 02 cán bộ, đoàn viên và người lao động trở lên bằng điểm nhau, 

máy tính sẽ căn cứ vào thời gian trả lời nhanh nhất của cán bộ, đoàn viên và người lao 

động để lựa chọn người đạt giải. Trong trường hợp, cán bộ, đoàn viên và người lao động 

có số điểm và thời gian trả lời bằng nhau, Ban Tổ chức cuộc thi sẽ lựa chọn ngẫu nhiên 

để xét giải.  

   Giải nhất   1.500.000 đồng 

Giải nhì   1.200.000 đồng 

Giải ba   1.000.000 đồng 

Trong trường hợp tập thể hoặc cá nhân đạt giải, nếu vi phạm Thể lệ thi thì tập thể 

hoặc cá nhân không được nhận giải và giải thưởng đó sẽ được hoàn trả lại kế toán công 

đoàn để đưa vào tài khoản quĩ hoạt động của công đoàn Trường Đại học Công đoàn./. 

BAN TỔ CHỨC CUỘC THI  

 

 

 

 


