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KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 

trên địa bàn huyện Văn Lãng 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 06/8/2020 của UBND tỉnh về 

triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn tỉnh Lạng 

Sơn, UBND huyện Văn Lãng ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao 

động trên địa bàn huyện như sau:  

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan,  

tổ chức, người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động, 

người lao động và công đoàn về những nội dung mới của Bộ luật Lao động qua 

đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động. Nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật lao động và công tác quản lý nhà nước về lao động. 

 2. Yêu cầu 

 - Triển khai thi hành Bộ luật Lao động bảo đảm đúng tiến độ và hiệu quả. 

Xác định rõ trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn các 

tổ chức liên quan trong việc triển khai thi hành Bộ luật Lao động; 

- Triển khai phổ biến bằng nhiều hình thức cho các đối tượng với những 

nội dung phù hợp từng đối tượng, chú trọng phổ biến các quy định pháp luật cụ 

thể để nâng cao tính hướng dẫn thực hiện; 

 - Lồng ghép công tác triển khai thi hành Bộ luật Lao động với công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước 

trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của huyện. 

 II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC 

HIỆN 

 1. Nội dung triển khai 

Quán triệt, phổ biến nội dung mới của Bộ luật Lao động và các văn bản 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động. 

2. Hình thức triển khai thực hiện 

2.1. Trực tiếp: tổ chức hội nghị triển khai, tập huấn, phổ biến tuyên truyền 

liên quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao 

động. 
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2.2. Gián tiếp: triển khai phổ biến Bộ luật Lao động trên các phương tiện 

thông tin của địa phương; phát hành tờ rơi, tờ gấp đến tay người lao động và 

người sử dụng lao động… 

3. Đối tượng, thời gian thực hiện  

3.1. Đối tượng 

     a) Cấp huyện: UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai; phối hợp với cơ 

quan liên quan tổ chức hội nghị triển khai thi hành Bộ luật Lao động cho các 

phòng, ban, các tổ chức đoàn thể và UBND các xã, thị trấn trên địa bàn quản lý. 

b) Đối với người lao động và người sử dụng lao động 

Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện chịu trách nhiệm 

phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện lồng ghép với việc thực 

hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động; người sử dụng lao 

động trong các loại hình doanh nghiệp theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 

25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục 

pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 và Quyết định số 1318/QĐ-LĐTBXH ngày 

22/8/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Kế 

hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 

người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” đến 

năm 2021. 

3.2. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2021.  

III. KINH PHI THỰC HIỆN  

1. Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bảo đảm từ 

ngân sách nhà nước theo quy định và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

2. Các đơn vị được phân công chủ trì thực hiện nhiệm vụ cụ thể trong Kế 

hoạch này có trách nhiệm lập dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ gửi cơ quan tài 

chính tổng hợp trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. 

3. Kinh phí tuyên truyền, phổ biến, giáo dục các nội dung mới của Bộ luật 

Lao động đối với các doanh nghiệp và hợp tác xã do các doanh nghiệp và hợp tác 

xã tự đảm bảo. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện 

Tham mưu UBND huyện tổ chức chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các cơ 

quan, ban ngành, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện; tham mưu UBND 

huyện thực hiện giám sát, đánh giá việc thực hiện. 

Chủ trì, phối hợp với Phòng Tư pháp và các phòng quan, ban, ngành liên 

quan tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật về Bộ luật Lao động và các văn 

bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ Luật Lao động. 

https://luatvietnam.vn/chinh-sach/quyet-dinh-705-qd-ttg-thu-tuong-chinh-phu-114605-d1.html
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Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện lồng ghép 

với Đề án 31 theo Quyết định số 1318/QĐ-LĐTBXH ngày 22/8/2017 của Bộ lao 

động – Thương binh và Xã hội. 

Tổ chức kiểm tra và sơ kết đánh giá tình hình triển khai thực hiện Bộ luật 

Lao động theo quy định. 

2. Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan tham mưu UBND huyện 

cân đối kinh phí triển khai thực hiện Kế hoạch; hướng dẫn, kiểm tra việc quản lý, 

sử dụng kinh phí thực hiện Kế hoạch theo quy định.  

3. Trung tâm Văn hoá, Thể thao và Truyền thông huyện 

Đôn đốc, hướng dẫn hệ thống truyền thanh cơ sở tuyên truyền, phổ biến và 

duy trì các chuyên trang, chuyên mục thông tin, phổ biến pháp luật lao động phục 

vụ mọi tầng lớp Nhân dân trên các phương tiện thông tin đại chúng. Tiếp tục 

củng cố, duy trì các chuyên trang, chuyên mục, xây dựng chương trình chuyên đề 

về pháp luật lao động để phát sóng trên truyền thanh, truyền hình.  

4. UBND các xã, thị trấn 

          Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, phối hợp với các cơ quan liên 

quan tổ chức triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn 

có hiệu quả. 

5. Đề nghị Uỷ ban MTTQVN huyện và các tổ chức đoàn thể huyện  

Chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn và các đoàn thể chính trị - xã hội 

chủ động phối hợp với các cơ quan nhà nước cùng cấp tích cực vận động người 

lao động và người sử dụng lao động tự giác tìm hiểu các quy định của Bộ luật 

Lao động, nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật lao động; đẩy mạnh việc giám sát 

hoạt động thi hành pháp luật của các cơ quan nhà nước và cán bộ, công chức; 

kiến nghị với các cơ quan chức năng xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật 

về lao động. 

6. Liên đoàn Lao động huyện 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và pháp luật có liên quan cho cán 

bộ, công chức, viên chức, người lao động đoàn viên công đoàn các cấp trên địa 

bàn quản lý. 

7. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện 

Người sử dụng lao động phải tổ chức phổ biến, quán triệt cho người lao 

động trong doanh nghiệp học tập những nội dung của Bộ luật Lao động và các 

quy định pháp luật khác có liên quan, các văn bản hướng dẫn của trung ương, của 

tỉnh, huyện. Tạo điều kiện để người lao động được tham gia thực hiện và chấp 

hành nghiêm túc các quy định của nhà nước về pháp luật lao động. 
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V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn 

 Báo cáo định kỳ 06 tháng trước ngày 20/6, hằng năm trước ngày 10/12 và 

theo yêu cầu về kết quả tổ chức triển khai thực hiện Bộ luật Lao động về Phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc để tổng hợp, báo cáo Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, UBND huyện theo quy định. 

2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện 

Có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo kết quả tổ chức triển khai thực hiện Bộ 

luật Lao động về UBND huyện và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo 

quy định và theo yêu cầu. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn và 

các cơ quan liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch bảo đảm thiết 

thực, hiệu quả; trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các đơn vị báo 

cáo UBND huyện (qua Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc) để kịp 

thời xem xét, chỉ đạo./.  

Nơi nhận: 
- Sở Lao động –TB&XH tỉnh (B/c);          

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các DN trên địa bàn huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- C, PVP; 

- Lưu: VT, PLĐTBXHDT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Đường Thị Xuyến 
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