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Si: uc/HD-LDLD

HU'ONG DAN
Ni dung tuyên truyn phô bin giáo dic pháp lut qu 1112021
Thirc hin Chinng trInh cong tác nàm 2021 và Huàng dn s 260/HD-TGV ngày
06/4/202 1 cüa Hi dông Phôi hçip phô biên giáo di1c pháp 1ut tinh Ha TTnh v vic
huàng dan cOng tác phô biên, giáo dic pháp lut qu 11/2021; Lien doàn Lao dng tinh
huó'ng dan các Cong doàn cap trên tr1rc tiêp co s&, các CDCS trrc thuc LDLD tinh
thirc hin mOt so nhim v11 trçng tam qu 11/2021 nhix sau:
I. MJC IMCII, YEU CAU
1. Tang cixông tuyên truyên pháp 1u.t cho doàn viên, CNVCLD, dc bit là chU sü
ding lao dng và CNLD trong doanh nghip các van bn pháp 1ut mó'i, quan trong, duçic
du lu.n xa hi quan têim hotc can djnh huâng du 1un xà hi và lien quan tnrc tip dn doàn
vien, CNVCLD.
2. Phát huy trách nhim cüa các cap cong doàn, vai trô tham mini cüa di ngU
báo cáo viên pháp 1ut, các thành viên cüa Hi dng tuyên truyn, tu vn pháp lut
Cong doàn HàTInh, các trang mng xã hi cüa tO chirc Cong doàn trong Cong tác tuyên
truyên, phô biên, giáo dc pháp 1ut.
II. NO! DUNG
1. Tp trung tuyên truyn ph bin các van bàn:
- Tiêp tic phôi hcp to chirc tuyên truyên pháp lu.t ye bu Cu nhm phiic vçt có
hiu qua vic to chüc bâu cir di biêu Quôc hi khóa XV và dai biu Hi dng nhân
dan các cap nhim k' 2021-2026; tIch circ hu&ng ng tham gia cuc thi "TIm hiu
pháp lut ye bâu ci:r dai biêu Quôc hi và d.i biêu Hi dông nhân dan" theo hi.thng dn
cüa Lien doàn Lao dng tinh ti van bàn so 62/LDLD, ngày 30/3/202 1.
- Tiêp tiic thixc hin nghiêm tüc, dông b KCt lun so 80-KL/TW ngày 20/6/2020
cüa Ban BI thu, Quyêt djnh so 152 1/QD-TTg ngày 06/10/2020 cüa Thñ tuàng Chinh
phü, Chi thj sO 02/CT-TU ngày 04/12/2020 cUa Ban Thuing vi Tinh üy ye tiêp tiic
thrc hin Chi thi sO 32-CT/TW cüa Ban Bi thu ye tang cu?mg sir länh d.o cüa Dâng
trong cong tác phO biên, giáo dçic pháp lut, nâng cao thüc chap hành pháp lu.t cUa
can b, Nlhân dan trên dja bàn tinh và Kê ho.ch so 487/KH-UBND ngày 16/12/2020
cüa UBND tinh v vic thirc hin các van bàn nêutrên.
- Tip tiic tuyên truyên B lutt Lao dng so 45/2019/QH14, ngày 20/11/20 19 và
các Van bàn hithng dn mâi ban hành.
- Tuyên truyn các Ngh quyêt duc Hi dOng nhân dan tinh khóa XVII thông
qua tai kS' h9p thu 8, dc bit là Nghj quyêt so 264/20201NQ-HDNID quy djnh rnirc ho
trci cci sâ giáo ditc mm non dc 1p a dja bàn có khu cOng nghip, giáo viên mâm non
lain vic tai Ca sO' giáo diic mâm non dan lip, tu thiic O' da bàn có khu cOng nghip và
muc h trq tré em là con cong nhân, nguO'i lao d(ng lam vic tai khu cong nghip trên
dja bàn tinh... các Nghi. djnh s: 135/2020/ND-CP ngày 18/11/2020 quy djnh ye tuôi
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nghi huu; 138/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 quy djnh v tuyn dçing, sir ding và quân
1 cong chüc; 143/2020/ND-CP ngày 10/12/2020 sira di, b sung mt s diu càa
Nghi. djnh so 108/2014/ND-CP ngày 20/11/2014 c1a ChInh phü ye chInh sách tinh giãn
biên chê và Nghj djnh so 113/201 81ND-CP ngày 31/8/2018 cüa Chinh phü si:ra di, b
sung mt s diêu cUa Nghj dnh s 108/2014/ND-CP ngày 20/11/20 14 cUa Chinh phU
ye chInh sách tinh giãn biên chê.
- Tuyên truyên phô biên các van bàn pháp 1utt ye cap can cuóc cong dan, ch d
chInh sách cüa nguñ lao dng, hon nhân và gia dInh, bInh d.ng giâi, bâo v môi
truông, phông chông ti pham và các t nn xä hi... cho CNVCLD.
- Dôi vói doanh nghip và ngtr1i lao dng tp trung tuyên truyên Nghj dnh s
145/20201ND-CP ngày 14/12/2020 quy djnh chi tiêt và huó'ng dn thi hành mt s diu
cüa Bi lut Lao dng ye diêu kin lao dng và quan h lao dng; Nghj djnh s
44/2021/ND-CP ngày 3 1/3/2021 hithng dan th1rc hin ye chi phi duqc trr khi xác djnh
thu nh.p chju thuê thu nhp doanh nghip dôi vói khoãn chi üng h, tài trq cüa doanh
nghip, to ch.'rc cho các hoat dng phông, chông djch Covid-19. Tiêp tue tuyên truy&n
pháp lut ye bào hiêm, B 1ut Lao dng, Lut Cong doàn và các van bàn hithng dn thi
hành.
* Liai j: Dé nghj các don vj khai tha'c ca'c van bàn qua mçng internet ('google,); h
thông cong báo din ti cia UBND tinh; cOng thông tin din tz'r ChInh phñ; Website COng
doànHàTinh...
2. Tuyên truyên, phô biên pháp 1ut ye an toàn giao thOng, phông chông tác hai
cüa ruçlu, bia, phông chông ti pham và các t nan xà hi .... Các Nghj djnh cüa ChInh
phü: S 03/2021/ND-CP ngày 15/01/2021 ye bão hiêm bat buc trách nhim dan sr cüa
chü xe c gith; Các Thông tu: So 04/2021/TT-BTC ngày 15/01/2021 cüa Bô Tài chInh
quy dnh chi tiêt mt so diêu cüa Nghj djnh so 03/2021/ND-CP ngày 15/01/ 2021 cüa
ChInh phü v& bào him bat buc tráeh nhim dan sir cUa chü xc co giâi; So 01/2021/TTBGTVT ngày 27/01/2021 cüa B Giao thông van tãi sra dôi, bô sung mt so diêu Thông
tu s 29/2015/TT-BGTVT ngày 06/7/20 15 cüa B truOng B Giao thông vn tâi quy
djnh v c.p, si'x diing giy phép lái xc quOc té và Thông tu so 12/201 7/TT-BGTVT ngày
15/4 /20 17 cUa B trtthng B Giao thông vn tãi quy djnh ye dào tao, sat hach, cap giây
phép lái xe ci giâi du?ng b.
3. Tip tVc tuyên truyên ye các van dê du 1un xä hi quan tam trong do tiêp tc
tuyên truyn Lut Phông, chng bnh truyên nhiêm và các van bàn huâng dan thi hành,
các quy djnh xr phat hành vi vi pham pháp luit lien quan den phông, chông bnh
truyn nhim; tip ti1c thçrc hin các bin pháp phông, chOng djch Coyid-19 trong h
thng cOng doàn toàn tinh.
III. TO CHUC THUC HIEN
1. Lien doàn Lao dng tinh
- Hi dng tuyên truyên, tu van pháp lut cüa tO chirc Cong doàn Ha Tinh huó'ng
dn ni dung tuyên truyên phô biên giáo dc pháp lut qu II cho các cap cong doàn toàn
tinh.

- Phát huy các trang mng xà hi (facebook, zalo...), Trang thông tin din tir Cong
doãn Ha TTnh xây dirng và dang tâi các tin, bài, video, hInh ãnh. . .ve hoat dng tuyên
truyn, tt.r vn pháp 1ut trong h thng cong doàn.
- C.p nht, tu vn tri1c tuyên online qua Trang thông tin din tr Cong doàn Ha
mth.
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- Ban Tuyên giáo - NÜ cong có trách nhim don dc, theo dOi các dan vj trin khai
thuc hiên.
- To chrc truyên thông pháp 1ut tai 02 doanh nghip thuc Cong doãn Ngành xây
ding, Cong doàn ngành Y tê; 07 1cp tp huân chuyên dê pháp li4t cho CNVCLD thuc
LDLIE) huyn Vu Quang, LDLD tM xã KS' Anh, CD các Khu kinh tê tinh, LDLD thj xã
Hông Linh, LDLE) Huyn Hucing San, LDLE) huyn Can Lc, CDN Y tê.
2. COng doàn cap trên trtrc tip ca sñ' và cong don co so' trirc thuc LDLD
tinh
Trên co' sâ Huàng dan nay, thy theo diêu kin cüa don v, và dc diem cüa dôi
tuçing duqc phô biên giáo dic pháp 1ut, các don vj hra ch9n hInh thirc và phucing pháp
phü hqp dê phô biên giáo diic pháp 1u.t.
Tng cuông tuyên truyên thông qua các phuong tin thông tin d.i chüng, to chirc
các hoat dng tix vn pháp 1ut, trg gil'lp pháp 1, hOa giái; viêt tin, bài tuyen truyên tren
Trang thông tin din tr Cong doàn Ha Trnh, Trang thông tin din tCr cüa dja phuang, don
vj và mng xã hi (facebook, zalo. .
Ncri nhân:
- U Hi dông PHPBGDPL tinh (Sec Tu phap);
- Thuxng tri,rc, các Ban LDLD tinh;
- Thành viên Hti dông IT1VPLCDHT;
- Các Cong doàn cap trên tri,rc tiêp co s&;
- Các CDCS trirc thuc LDLD tinh;
- Liru: VT, Ban TG-NC.
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