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KE HOJCH 

cong tác phe> biên, giio dklc  pháp 1ut nàin 2020 

Can cir Chuong trInh Cong tao narn 2020 cüa Ban Thu'à'ng v Lien doàn Lao 

dng qun 1; k hoch se> 18/K}-I-UBND ngày 17/01/2020 cüa 1y ban Nhân dan 

quân 1 v Cong tao phe> bi&i, giáo diio pháp 1ut; hOa giài 6' Go' sà và chuân tie>p cn 

pháp 1ut cüa nguà'i dan trên dja bàn Qun 1 nàrn 2020 và kC hoch sO 491KW 

UBND ngày 26/02/2020 cia TJy ban Nhân dan qun 1 v trie>n khai thixc hin 

"Chuoag trnh phe> bin, giáo diic pháp luQt giai don 2018-2021" nàm 2020. Ban 

Thithng vi Lien doàn Lao dQng qun 1 xây dixng ke> hoch Cong tao phe> bin, giáo 

diic pháp 1uQt nàm 2020, vó'i cáo ni dung ci th ahu' sau: 

I. MTTC DICH, YEU CAU 
1- Dy rnnh, te> chirc te>t cáo hoçtt dng tuyên truyn, giáo diic pháp Jut sâu 

rng trong can bô, doàn viOn và CNVCLD; nãng cao hiêu bie>t pháp itiãt, thic tOn 

trpng Va chap hàrih pháp lut trong doàn vien, CNVCLD, gop phãn ngän chan và 

hn oh vi phm pháp 1ut, gi gIn an ninh, trt ti, an toàn. xà hi. 

2- Dy rnnh tuyCn truyên thiic hin Hin pháp nu'O'c Cng hOa x hii ch 

nghia Vit Narn, Lut Cong doàn 2012, B 1ut Lao dng nàrn 2012, cáo van bàn 

Lut mO'i dLTD'C Que>c Hi thông qua và cáo vn bn huó'ng dn thi hành cO lien quan 

de>n nguO'i lao dng, du'a cáo Chi th, Ngh quyt cüa Dàng, ohinh sách, pháp iut cüa 

Nba nuO'c vào cuc se>ng. 

3- Cáo hot dng tuyên truyn, gino dpc cn du'ç'c te> chrc vó'i nhiu hInh th'irc 

da dng, cO trpng tarn, tr9ng dirn gn vó'i tip tiic dy rnnh h90 tp và lam theo tu 

tuó'ng, do di.irc, phong cáoh H CM Minh, vic thiic hin quy che> dan chñ co sO', 

chàm lo dà'i se>ng v.t chit, tinh than cho CNVCLD, bào darn thie>t thuc, hiu qua, an 

toàn, tit kim, không phO tru'o'ng, hlnh thirc. 

4- COng tao phe> bin, giáo di.ic pháp 1ut phài g.n vO'i vic quán trit, to chit'c 

trie>n khai Ngh quyt Di hi dü biu toàn que>c in thir XII cüa Dáng, Nghi, quye>t 

Di hci Dáng b Thànla phe> H ChI Minh ln thir X, Ngh quye>t Di hi Bang b 

Qun 1 ln thir XI và các chucmg trinh dt phá cüa Thành phe>, Qun. 

IL NQI DUNG TRQNG TAM 
- Tuyên truyn cáo ngh quye>t, kk luQLn, chi th cüa Bang; chInh sách, pháp 1uQt 

cüaNhà nu'ác trong närn 2019, 2020. 



- Tip tc tuyên truyn Ngh quyt s 16-NQ/TW cüa B ChInh tr v phumig 

huóng, nhim vi phát trin thành ph6 H Chi Mirth dn nãm 2020. 
- Tuyên truyn Hin pháp nuóc Cong hàa xà hi chü nghia Vit Narn; Lu.t 

Cong doàn näm 2012, B 1ut Lao dng nãrn 2019 Va các van bàn huóng dn thi 

hành; Lut An toàn thirc phm; Lut bào him xà hi; Lut bào him y t&; Lut vic 

lam, Lut An toàn, v sinh lao dng; chInh sách pháp lut v cong tác Bhih ding 

gii, bâo v và chäm soc tré em;.. ..và các van bàn có lien quan dn CNVCLD. 

- Tuyên truyn Diêu 1 cong doàn, Ngh quyêt Di hi cong oàn các cap. 

- 'i'.p hu.n cho can b CDCS v k5 nãng thuang 1uçng, di thoi thirc hin 

theo Nghj dtnh 60/2013/ND-CF cüa ChInh Phü. 
- Tuyên truyn Lut Bin Vit Nam, trin khai Huó'ng dn tuyên truyn bin, 

dào và phãn giá'i crn mac. 

- Triên khai th 7rc hin có hiu qua Clii thi 05 v h9c tp Va lam theo tu tuóng, 

do due, phong each H ChI Mirth theo ehü d nãrn 2019. 

- T chüc hi thi tIm hiêu Lut giao thông duà'ng b. 

- T chñc 05 lop hpc "NcIng cao hié?u but v chinh trj và pháp lut" cho 

CNVC-LD, can b cOng doàn. 
- T chic tuyên truyn chuong trInh mic tiêu 3 giàm, phông chng ti phm 

và t nn xã hi, ma tüy, HIV/AIDS dan can b, doàn viên, CNVCLD qu.n 1. 

- Dy mnh tuyên truyn Clii th 19-CT/TU và Thông tn 28-TT/QU v Cuc 

v.n dng "Nguài dan thành pha Ho Clii Minh không xà rae ra duOng và keith rch, 

vi thành phO sch và giàm ngp nuó'c", các quy dnh v phàn 1oi rác ti nguOn. 

Iii. TO CHUC TIIIIC HIN 
1. Dôi vó'i Lien doàn Lao dng qun 1: 
- Xây dirng ka hoch và trian khai den các Cong doàn co s triIc thuc. 

- To chrc thirc hin ti cap Qun và huO'ng dn co sO thic hin cac nhirn vti 

trpng tarn theo ka hoich nay. 
- Thành 1p các to cong tác den cac doanh nghip và nguO'i lao dng tuyên 

truyen v B 1ut Lao dng näm 2019 và Lut Cong doàn nam 2012, Diau l cOng 

doàn da vn dng thàith l.p  t chc cOng doàn. 

- T chü'c cho can b, doàn viên, CNVCLD h9c tp chii d näm 2020: "Tang 

cung khi dai doàn kat toàn dan tc, xày dçrng Dàng và h thng chInh tr trong 

sach, vOng rnnh theo tu tuOng, do thirc, phong cáeh H ChI Minh". 
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TM. BAN THE1€NG VEJ 

'PllOCH TICH 

APHNH 
t; CQAU .40 DONG 

- VQn dng doàn viên, CNVCLD tiên phong trong vic giárn sat vic thxc hin 

chic trách, nhiêm vu cüa dôi ngQ can bô, dàng viên trong bpc tp tu' tung, do düc, 

phong each H Clil Minh. 
- Thông qua kt qua thic hin ti các CEDCS kp thyi dng viên, khen thu'ô'ng 

nhân rng tp th& Ca nhân din hmnh trong cong tác ph bin, giáo dc pháp 1ut 

1ng ghép trong thixc hin hot dng cong doàn nàm 2020. 

2. Dôi vói các Cong doàn co so' trçrc thuc: 
- Trik khai, t chirc cho doàn viên, CNVCLD thirc hin các ni dung cong tác 

ph bin, giáo dic pháp 1ut näm 2020 do Lien doàn Lao dng qun 1 phát dng. 
- Vn dng doàn viên, CNVCLD ti dan vi thirc hin nghiêrn tc xây drng k 

hoch däng k rèn luyn "HQc tçp và lam theo tu' twöng, dao thc, phong cách H 

Chi Minh" gn vó'i các cong vic thit thrc hang ngày ciia bàn than, don vj gop phn 

hoàn thànli xuât s.c nhirn v nàrn 2020 cüa bàn than, don vj. 
- Vn dng doàn viên, CNVCLD tharn gia dy dü các bui tp hun, tuyên 

truyn pháp 1ut b.ng nhiêu hin]a thirc do Lien doàn Lao dng qun 1 t chirc. 
- Biu duang, d xu.t khen thu&ng nhü'ng cá nhân tiêu biu trong cOng tác ph 

bin, giáo diic pháp lut trong can b, doàn viên, CNVCLD. 

Dn1i k báo cáo kt qua t chrc hot dng ph bin, giáo dic pháp 1ut t.i 

don vj: báo cáo 6 tháng truá'c ngày 01/5/2020 và báo cáo nàm tru'c ngày 

20/10/2020 gi.:ri ye B phn Tuyên giáo Lien doàn Lao dng qu.n 1. 
TrCn dày là k hoch cong tác ph bin, giáo diic pháp 1ut nàrn 2020, d ngh 

BCH/CDCS nghiêrn tue quán trit trin khai den toàn th can b, doàn viên, CNVC-

LD. Dng thai Báo cáo kêt qua thirc hin v B phn Tuyên giáo Lien doàn Lao 

dng qun 1 theo quy dinli. 

No'i nhçin: 

- Ban Tuyên giáo LDLD TP; 

- Ban Tuyên giáo Qu.n Ciy Qi; 

- Ban Dan van Quan i:iy QI; 

- PhOng Tu pháp Qi; 

- BCH CDCS truc thôc; 

- LU'LI: VP, TG, email, web. 

Ho Nhu' Cat Tu'O'ng 
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