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Phụ lục 01 

HƯỚNG DẪN THAM GIA CUỘC THI  

I. THAM GIA THI 

1. Bước 1: 

Sử dụng phần mềm trình duyệt Chrome trên máy tính hoặc các phần mềm trình 

duyệt trên các thiết bị di động có hệ điều hành IOS và Android. 

Đăng nhập tại địa chỉ: http://www.congdoandsvn.org.vn 

 

 

Hình 1: Bắt đầu truy cập địa chỉ trang web Công đoàn Đường sắt VN  để tham gia thi 

Để tham gia thi kích chọn logo cuộc thi (1) 

2. Bước 2: Đăng ký hoặc đăng nhập 

 
 

Hình 2: Đăng ký hoặc đăng nhập 

- Nếu đăng nhập lần đầu (chưa có tài khoản thi) kích vào “Đăng ký” 

+ Xuất hiện hộp thoại: thực hiện đăng ký thông tin cá nhân 

(1) Kích chọn 

logo cuộc thi để vào thi 

Đăng nhập  

lần đầu 

http://www.congdoandsvn.org.vn/
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Hình 2.2: Đăng ký thông tin cá nhân 

+ Chọn đơn vị, mã đơn vị (do đơn vị cung cấp), nhập đầy đủ thông tin cá nhân 

* Lưu ý: Nhập chính xác số điện thoại di động cá nhân như mẫu trên 

- Sau khi nhập đầy đủ thông tin cá nhân kích nút “Đăng ký” 
 

 

Hình 2.3: Nhập mã OTP 

- Sau khi đăng ký đầy đủ 5 nội dung thông tin như trên, mã OTP sẽ gửi đến số di 

động cá nhân:  

=> “Mời nhập mã OTP” vào hộp text màu xanh trên 

=> Nhấp vào ô “Xác nhận mã OTP” 

 

3. Bước 3: Cập nhật thông tin cá nhân 

- Người dự thi nhấp vào menu “Cập nhật mật khẩu” 

 “Mật khẩu” đặt từ 6 ký tự trở lên và phải có ít nhất 01 ký tự đặc biệt @, &, #... 

“Mật khẩu” sử dụng để tiếp tục truy cập lần sau khi làm bài (nếu chưa hoàn 

thành bài thi hoặc xem lại bài thi). 

Mã đơn vị 

Mời nhập mã OTP 
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Hình 3: Cập nhật mật khẩu 

 

 

Hình 3.1: Cập nhật thông tin cá nhân 

Người dự thi nhập đúng số Chứng minh thư nhân dân hoặc Thẻ căn cước công 

dân đang sử dụng. 

Sau khi đăng ký thành công thông tin cá nhân, lần sau tiếp tục làm bài mời kích 

mục “ĐĂNG NHẬP”  

 

Nếu quên mật khẩu, kích chọn menu “Quên mật khẩu”, hội thoại như sau: 

Cần nhập các ô có đánh dấu màu 

vàng 

Kiểm tra lại danh mục đã có sẵn 

“Cập nhật mật 

khẩu “ 
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Mời nhập số di động cá nhân, mật khẩu là mã OTP gửi đến số di động cá nhân. 

* Lưu ý: “Mật khẩu” phải ghi lại hoặc nhớ để tiếp tục truy cập lần sau  

4. Bước 4:  

- Sau khi đăng nhập thành công, hội thoại sau xuất hiện, đề nghị bạn kiểm tra lại 

chính xác thông tin cá nhân. Nếu chưa chính xác đề nghị sửa lại và kích nút “Cập nhật 

thông tin cá nhân” để sửa lại thông tin.  

- Nếu không sửa, hoặc sau khi sửa xong thông tin cá nhân kích nút “VÀO THI” 

 

 

Hình 4: Kiểm tra lại thông tin cá nhân để cập nhật và vào thi 

Kiểm tra lại thông tin cá nhân nếu cần thay đổi, cập nhật mời kích nút “Cập nhật thông 

tin” 

- Để tìm hiểu kế hoạch, hướng dẫn, các tài liệu tham khảo - nhấp chuột vào danh 

mục tài liệu như trên để tải về. 

- Cần kiểm tra chính xác “Đơn vị công tác” vì liên quan đến đánh giá kết quả cá 

nhân, tập thể. 

5. Bước 5: Bắt đầu thi trong giao diện thi 

Kế hoạch, hướng dẫn, tài 

liệu tham khảo tại đây 
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Hình 5: Giao diện thi (bài thi mẫu) 

Tổng thời gian làm bài tính từ lúc kích nút “VÀO THI” đến khi kết thúc hoàn 

thành các câu của bài thi. 

 

Hình 5.2: Giao diện thi (bài thi mẫu) 

Lăn chuột và nhấp chọn phương án trả lời sau đó kích “CẬP NHẬT” 

Sau khi hoàn thành các câu trả lời sẽ xuất hiện nút “GỬI BÀI THI” 

Xem lại kỹ bài thi sau đó kích nút “GỬI BÀI THI” 

* Các mục cụ thể trong giao diện: 

(1). Sau khi kích nút cập nhật, nếu câu nào chưa làm sẽ xuất hiện tiêu đề màu đỏ. 

(2). Số thứ tự cá nhân tham gia cuộc thi và tổng thời gian đã làm bài.  

(3). Hình ảnh và thông tin cá nhân dự thi, nếu muốn cập nhật lại thông tin  kích 

vào ảnh cá nhân và cập nhật thông tin (ảnh tự cập nhật, có thể có ảnh hoặc không có 

ảnh). 

* Lưu ý: Trong một lần đăng nhập mới có thể sửa được đáp án, kết thúc lần đăng 

nhập đó hoặc sau khi “Kiểm tra bài thi” sẽ không sửa được nữa. 

(3) - Số thứ tự bài thi 

  - Thời gian làm bài 

(2) Chọn đáp 

án nào thì tick 

vào đáp án đó 

(5) Hình ảnh 

và thông tin 

cá nhân dự 

thi 
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* Các tài khoản không được cấp quyền sẽ không hiển thị các nút sau: 

1. Tìm kiếm 

2. Kết quả 

3. Chi tiết làm bài 

- Sau khi hoàn thành 20 câu phần thi trắc nghiệm và kích nút “Nộp bài thi” 

chương trình sẽ xuất hiện lẵng hoa chúc mừng đã hoàn thành bài thi. 

 II. XEM KẾT QUẢ BÀI THI 

Sau khi đã kích nút “Nộp bài thi” thì xem được kết quả phần thi trắc nghiệm, kích 

menu “Kiểm tra bài làm”. 

 

 

Hình 1: Xem kết quả bài thi (nội dung mẫu) 

- Sau khi hoàn thành phần thi chương trình sẽ xuất hiện lẵng hoa chúc mừng đã 

hoàn thành bài thi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu đúng 

Câu sai 
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Phụ lục 02 

QUẢN TRỊ CUỘC THI 

(Chỉ dành cho cán bộ quản trị cuộc thi của đơn vị) 

1. Cấp quyền quản trị 

Hệ thống đã cấp quyền cá nhân là đối tượng Chủ tịch công đoàn và cán bộ thường 

trực Công đoàn của đơn vị trực thuộc để quản trị cuộc thi của đơn vị mình.  

Sau khi kích hoạt logo thi, kích chọn “Đăng nhập” sử dụng email của công đoàn 

Kích chọn menu Tìm kiếm:   hội thoại xuất hiện như sau: 
 

 

Hình 1: Cập nhật thêm đơn vị và phân quyền cho các đơn vị trực thuộc 

Quyền cá nhân là đối tượng Chủ tịch công đoàn và cán bộ thường trực Công đoàn 

trực thuộc được phân quyền cho cấp trực thuộc bao gồm các Công đoàn cơ sở trực thuộc, 

công đoàn bộ phận. 

2. Cập nhật số lượng lao động 

Để thuận tiện việc cập nhật số liệu về tổng số lao động của mỗi đơn vị trực thuộc, 

giúp cho các đơn vị thống kê, xét kết quả của mỗi bộ phận, với quyền quản trị của đơn vị 

thực hiện như sau: 

Bước 1: 

Sau khi đăng nhập kích chọn menu Tìm kiếm:    

Bước 2: 

Kích chọn nút “Cập nhật thông tin đơn vị trực thuộc” 

 

 

Bước 3: 

Mời kích vào đây 
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Hình 2: Cập nhật thông tin đơn vị và số lượng lao động 

Muốn cập nhật thông tin và số lượng lao động của đơn vị nào thì kích vào đơn vị 

đó, sau đó kích “Cập nhật”. 

3. Điều chuyển cá nhân tham gia thi  

Để thống kê chính xác số lượng lao động của mỗi bộ phận nếu cần điều chuyển thực 

hiện như sau: 

Bước 1: 

Sau khi đăng nhập kích chọn menu “Tìm kiếm”, xuất hiện hộp thoại 

 

Bước 2: 

Nếu cá nhân không thuộc đơn vị hoặc đã chuyển công các, nghỉ hưu thực hiện 

như sau: 

Kích chọn biểu tượng, mũi tên trả lại 

 

Nếu xác nhận trả lại kích nút “đồng ý”, sau khi đồng ý thông tin cá nhân của đồng 

chí đó bị mờ đi. 

Muốn điều chuyển sang đơn vị khác, kích vào danh mục “Email”, xuất hiện hộp 

thoại 

Mời kích vào đây 

Cập nhật tên, sửa tên đơn vị và số 

lượng lao động. Sau đó kích “Cập 

nhật”. 

Phải hiện báo nút 

xanh, nếu báo nútđỏ 

kích“Duyệt”ô bên 

cạnhđể chuyển 

Chuyển cá nhân sang đơn vị khác. 

Mời kích vào đây 
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Hình 3: Điều chuyển thí sinh 

Muốn điều chỉnh đến đơn vị nào chuyển sang đơn vị đó. Kích nút “Cập nhật 

thông tin” 

4. Phần thống kê chi tiết các bài dự thi 

Kích chọn biểu tượng: Chi tiết làm bài hội thoại xuất hiện như sau: 

Quay trở lại kích chọn biểu tượng Chi tiết làm bài hội thoại xuất hiện kết quả tổng 

điểm thi của thí sinh như sau: 

Với quyền quản trị của các đơn vị, xem được chi tiết bài làm của các cá nhân của 

đơn vị. 

5. Tổng hợp kết quả thi tại đơn vị 

Kích chọn menu: Kết quả hộp thoại xuất hiện như sau: 

 

 

Hình 5: Báo cáo tổng hợp kết quả các bài dự thi 

 

 

Thay đổi 

đơn vị 

chuyển đển 
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6. Thống kê chung các bài dự thi 

Sau khi kích chọn logo cuộc thi Hộp thoại xuất hiện như sau 

 

Hình 6: Thống kê chung các bài dự thi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách các đơn 

vị chưa có bài thi, 

xuất hiện tại đây. 
Thống kê các bài dự: 

1. Bóng xanh: Đã 

hoàn thành 100% bài 

thi. 

2. Bóng vàng: Đã 

hoàn thành từ 50% bài 

thi đến <100%. 

3. Bóng đỏ: Hoàn 

thành dưới 50% bài dự 

thi.  
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Phụ lục 3 

MÃ ĐƠN VỊ 

STT Tên đơn vị Mã đơn vị 

1 Ban Quản lý dự án Đường sắt KV I 3333 

2 Ban Quản lý dự án Đường sắt KV II 3389 

3 Ban Quản lý dự án Đường sắt KV III 5578 

4 Chi nhánh ga Đồng Đăng 8788 

5 Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lào 9868 

6 Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Lạng 7879 

7 Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Nội 8888 

8 Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thanh 7894 

9 Chi nhánh khai thác Đường sắt Hà Thái Hải 3356 

10 Chi nhánh khai thác Đường sắt Lào Cai 4322 

11 Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghĩa Bình 6777 

12 Chi nhánh khai thác Đường sắt Nghệ Tĩnh 8999 

13 Chi nhánh khai thác Đường sắt Phú Khánh 4455 

14 Chi nhánh khai thác Đường sắt Sài Gòn 1233 

15 Chi nhánh khai thác Đường sắt Thừa Thiên - Huế 3399 

16 Công ty Cổ phần Công trình 2 1155 

17 Công ty Cổ phần Công trình 6 6566 

18 Công ty Cổ phần Dịch vụ Vận tải Đường sắt 6678 

19 Công ty Cổ phần Dịch vụ Đường sắt KV I 3455 

20 Công ty Cổ phần Hải Vân Nam 1260 

21 Công ty Cổ phần In Đường sắt Sài Gòn 1262 

22 Công ty Cổ phần Sài Gòn Hỏa Xa 1298 

23 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Bắc Giang 1266 

24 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Hà Nội 1270 

25 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Sài Gòn 1272 

26 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Vinh 1274 

27 Công ty Cổ phần TTTH Đường sắt Đà Nẵng 1268 

28 Công ty Cổ phần TV ĐT&XD công trình 1 1280 

29 Công ty Cổ phần TV đầu tư & XD GTVT 1278 

30 Công ty Cổ phần Toa xe Hải Phòng 1264 

31 Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư & XD Đường sắt 1276 

32 Công ty Cổ phần Viễn thông tín hiệu Đường sắt 1284 

33 Công ty Cổ phần Vĩnh Nguyên 1286 

34 Công ty Cổ phần Vận tải & Thương mại Đường sắt 1282 

35 Công ty Cổ phần XD Công trình Đà Nẵng 1288 

36 Công ty Cổ phần XL&CK Cầu đường 6783 

37 Công ty Cổ phần XNK- Vật tư TB Đường sắt 6688 

javascript:__doPostBack('dgrList$_ctl1$_ctl0','')
javascript:__doPostBack('dgrList$_ctl1$_ctl2','')
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=268
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=531
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=214
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=248
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=741
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=254
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=239
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=243
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=267
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=218
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=255
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=67
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=69
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=312
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=313
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=238
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=242
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=551
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=83
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=816
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=817
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=834
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=819
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=821
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=822
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=823
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=820
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=826
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=825
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=818
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=824
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=828
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=829
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=827
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=830
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=781
http://home.congdoandsvn.org.vn/admin/info/office_edit.aspx?office_id=782
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STT Tên đơn vị Mã đơn vị 

38 Công ty Cổ phần dịch vụ DL Đường sắt Hà Nội 2636 

39 Công ty Cổ phần xe lửa Dĩ An 1290 

40 Công ty Cổ phần xe lửa Gia Lâm 9999 

41 Công ty Cổ phần ĐT Công trình Hà Nội 3456 

42 Công ty Cổ phần ĐT& XD Công trình 3 8989 

43 Công ty Cổ phần Đá Mỹ Trang 6565 

44 Công ty Cổ phần Đá Đồng Mỏ 7688 

45 Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Hải 2342 

46 Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Lạng 1234 

47 Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Ninh 1236 

48 Công ty Cổ phần Đường sắt Hà Thái 1238 

49 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghĩa Bình 1242 

50 Công ty Cổ phần Đường sắt Nghệ Tĩnh 1240 

51 Công ty Cổ phần Đường sắt Phú Khánh 1244 

52 Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Bình 1248 

53 Công ty Cổ phần Đường sắt Quảng Nam - Đà Nẵng 1246 

54 Công ty Cổ phần Đường sắt Sài Gòn 1250 

55 Công ty Cổ phần Đường sắt Thanh Hoá 1252 

56 Công ty Cổ phần Đường sắt Thuận Hải 1254 

57 Công ty Cổ phần Đường sắt Vĩnh Phú 1256 

58 Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào 1258 

59 Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng GT Vận tải 2222 

60 Công ty cổ phần Đường sắt Bình Trị Thiên 4068 

61 Cơ quan Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam 6577 

62 Trung tâm Văn hóa thể thao du lịch CĐĐS 3366 

63 Trung tâm Y tế Đường sắt 5579 

64 Trung tâm điều hành vận tải Đường sắt 3450 

65 Trường Cao đẳng Đường sắt 2789 

66 Xí nghiệp Đầu máy Hà Nội 8798 

67 Xí nghiệp Đầu máy Sài Gòn 6659 

68 Xí nghiệp Đầu máy Đà Nẵng 8866 

69 Xí nghiệp Đầu máy Vinh 3466 

70 Xí nghiệp Đầu máy Yên Viên 2246 

71 
Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Hà Nội bao gồm: 14 

CĐCS trực thuộc sử dụng chung 1 mã đơn vị 
7651 

72 
Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt Sài Gòn bao gồm: 10 

CĐCS trực thuộc sử dụng chung 1 mã đơn vị 
3458 

73 
Công ty Cổ phần Tổng Công ty Công trình Đường sắt bao 

gồm: 14 CĐCS trực thuộc sử dụng chung 1 mã đơn vị 
1156 
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Phụ lục 4 

 
TỔNG CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

 ĐƠN VỊ................ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:      / BC – .....       ......, ngày       tháng       năm 2022 

 

BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức thi trực truyến "Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019" 

 

-------------------- 

 

1. Kết quả triển khai tổ chức tại đơn vị: 

- Tổng số cán bộ, CNVCLĐ tại đơn vị:..................................... 

-  Số người được phổ biến, vận động thi:.…........ ; tỷ lệ.........%; 

-  Số người tham gia dự thi:.............; tỷ lệ.........%; 

- Số đơn vị thành viên tham gia dự thi (đối với đơn vị cấp trên cơ sở):..........; tỷ 

lệ....%; 

- Các hình thức vận động cán bộ, CNVCLĐ tham gia dự thi của đơn vị: 

..................................................................................................................................... 

2. Tổng kết, trao giải tại đơn vị (nếu có)  

   - Tổ chức tổng kết:..................;  

- Tổ chức trao giải (số lượng giải, số tiền khen thưởng) 

3. Đánh giá chung về tham gia thi “Tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019” tại 

đơn vị 

- Việc triển khai của đơn vị; 

- Sự tham gia hưởng ứng của cán bộ, CNVCLĐ; 

- Kết quả chung của đơn vị; 

- Các đề xuất với Tổng công ty ĐSVN (nếu có).  

  

                                                                     GIÁM ĐỐC  

           (Ký tên, đóng dấu) 

 

 

 


