
 

UBND HUYỆN YÊN MÔ 

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP  

PHỔ BIẾN GIÁO DỤC PHÁP LUẬT 

 

Số:         /KH-HĐPH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

                    

       Yên Mô, ngày        tháng 3  năm  2021 
 

 
 

KẾ HOẠCH 
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Thực hiện Đề án số 14/ĐA-UBND ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Ninh 

Bình về việc phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Ninh Bình giai đoạn 

2021-2025; Kế hoạch số 20/KH – UBND, ngày 05/02/2020 của UBND huyện về 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn 

tiếp cận pháp luật của UBND huyện Yên Mô; Kế hoạch số 38/KH-HĐPH, ngày 

26/02/2021 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp, phổ biến giáo dục pháp 

luật huyện năm 2021; Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện xây dựng Kế 

hoạch tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật lao động cụ thể như sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm tuyên truyền, phổ biến sâu rộng những nội dung mới của Bộ Luật Lao 

động có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 đến các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá 

nhân và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện.  

2. Yêu Cầu 

 Công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động phải được triển khai đồng 

bộ từ huyện đến cơ sở; thường xuyên đổi mới hình thức tuyên truyền, bảo đảm thiết 

thực, tiết kiệm, có hiệu quả. 

Trong công tác tuyên truyền phải có sự phối hợp có hiệu quả giữa các cơ 

quan, đơn vị, các cấp, các ngành để nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân 

trong việc thực hiện các quy định của Bộ Luật. 

II. NỘI DUNG  

1. Tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động 

Quán triệt, tuyên truyền phổ biến những nội dung của Bộ Luật Lao động và 

các văn bản hướng dẫn thi hành bằng các hình thức như: Hội nghị chuyên đề, hội 

nghị lồng ghép, trên hệ thống truyền thanh, cấp phát tài liệu …nội dung phù hợp 
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với từng đối tượng cụ thể nhằm nâng cao hiểu biết của các tầng lớp nhân dân trên 

địa bàn hiểu về quy định tiêu chuẩn lao động, quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của 

người lao động; người sử dụng lao động, tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở; 

tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ 

khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động. 

2. Thời gian thực hiện 

  Thực hiện trong thời gian Quý I và Quý II năm 2021  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Tư pháp - Cơ quan Thường trực của Hội đồng PBGDPL huyện có 

trách nhiệm:   

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ 

Luật Lao động theo nội dung Kế hoạch này. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn 

tuyên truyền phổ biến Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành tới các 

tầng lớp nhân dân trên địa bàn.  

Tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện Kế hoạch về Hội đồng PBGDPL huyện 

và cơ quan cấp trên. 

2. Phòng Lao động Thương binh - Xã hội huyện, phối hợp với Phòng tư pháp 

và các đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến sâu rộng nội dung của 

Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành trên địa bàn. 

Hướng dẫn UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Bộ Luật Lao động các 

văn bản hướng dẫn thi hành.  

3. Văn phòng HĐND và UBND huyện: Phối hợp với Phòng Tư pháp và các 

đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động trên trang 

thông tin điện tử của UBND huyện. 

4. Trung tâm Văn hóa, Thể thao - Truyền thanh huyện phối hợp với phòng Tư 

pháp và các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức tuyên truyền Bộ Luật Lao động và 

các văn bản hướng dẫn thi hành trên hệ thống truyền thanh trong chuyên mục “Nhà 

nước và pháp luật" tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. 

5. Các cơ quan thành viên của Hội đồng PBGDPL huyện có trách nhiệm:     

Chủ động xây dựng Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động tại cơ 

quan đơn vị mình. Phối hợp với các đơn vị có liên quan tuyên truyền, phổ biến sâu 

rộng các nội dung mới của Bộ Luật Lao động tới các tầng lớp nhân dân trên địa 

bàn. 
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6. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn chủ động xây dựng Kế hoạch triển khai 

công tác tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật Lao động và các văn bản hướng dẫn thi 

hành tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn. Chỉ đạo Đài truyền thanh tiếp sóng và tổ 

chức tuyên truyền, phổ biến Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành 

trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Kinh phí tổ chức hội nghị tuyên truyền và biên soạn tài liệu được lấy từ 

nguồn tuyên truyền năm 2021 của cấp huyện; cấp xã, thị trấn. 
 

Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật huyện Yên Mô yêu cầu các cơ quan, 

đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 

- Hội đồng PHCTPBGDPL tỉnh;        

- TT Huyện uỷ,  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

-  Các cơ quan Thành viên của Hội đồng;   

- Trang Web của UBND huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VP, TP. 

 

TM. HỘI ĐỒNG 

CHỦ TỊCH 

                

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND 

An Đôn Nghĩa 
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