
TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM 

LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG 

TỈNH BẮC KẠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /LĐLĐ-CTCS 
V/v hưởng ứng Cuộc thi sáng tạo Video clip 

bài tập thể dục giữa giờ và Cuộc thi trực 

tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 

Bắc Kạn, ngày         tháng 10 năm 2020 

 

Kính gửi: - Các Liên đoàn Lao đôṇg huyêṇ, thành phố, Công đoàn ngành; 

- Các Công đoàn cơ sở trưc̣ thuôc̣ LĐLĐ tỉnh; 

- Các Công đoàn cơ sở thuôc̣ ngành TW đóng trên điạ bàn tỉnh. 

Thực hiện Kế hoạch số 65/KH-TLĐ, ngày 22/9/2020 của Tổng Liên đoàn 

Lao động (LĐLĐ) Việt Nam về tổ chức cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể 

dục giữa giờ trong công nhân, viên chức, lao động và Kế hoạch số 68/KH-TLĐ, 

ngày 30/9/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm 

hiểu Bộ luật Lao động năm 2019, LĐLĐ tỉnh đề nghị các cấp công đoàn triển 

khai thực hiện như sau:  

 - Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn đoàn viên, CNVCLĐ đơn vị mình 

tham gia Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong công nhân, 

viên chức, lao động và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 

do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. 

- Gửi tác phẩm dự thi Cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ trong 

công nhân, viên chức, lao động về địa chỉ: https://forms.gle/6GtAGrf9jJCq7Qnn9. Thời 

gian nhận tác phẩm: Từ ngày 15/10 - 15/11/2020 (hạn cuối nhận bài tham gia thi: 

17h00 ngày 15/11/2020). 

- Tham gia cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019 tại 

đường link: https://congdoanvietnam.myaloha.vn. Nhập mã dự thi: 280729 hoặc 

vào trực tiếp đường link: https://congdoanvietnam.myaloha.vn/cuoc-thi/tim-hieu-

bo-luat-lao-dong-nam-2019-1. Thời gian diễn ra Cuộc thi: Bắt đầu từ 7h ngày 

12/10/2020 đến 21h00 ngày 08/11/2020. 

Nhận được Công văn này đề nghị các cấp công đoàn triển khai thực hiện và 

báo cáo kết quả về LĐLĐ tỉnh sau khi kết thúc cuộc thi.  

(LĐLĐ tỉnh gửi kèm: Kế hoạch số 65/KH-TLĐ, ngày 22/9/2020 của Tổng 

LĐLĐ Việt Nam về tổ chức cuộc thi sáng tạo Video clip bài tập thể dục giữa giờ 

trong công nhân, viên chức, lao động và Kế hoạch số 68/KH-TLĐ, ngày 

30/9/2020 của Tổng LĐLĐ Việt Nam về tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ 

luật Lao động năm 2019 và đăng tải trên trang thông tin điện tử LĐLĐ tỉnh) 
 

 

Nơi nhận: 

Gửi bản điện tử 

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (b/c); 

- Như kính gửi (t/h); 

- Website LĐLĐ tỉnh; 

Gửi bản giấy 

- Các đơn vị không có TDOffice (t/h); 

- Lưu: VT, CTCS.  

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Bùi Minh Thanh 
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