
LIEN DOAN LAO DONG  TP.HO CHI MINH 
LIEN DOAN LAO BONG  QUN 1 

CQNG HOA xA HOI CH[J NGHIA VIET NAM 
Bc 1p — Ttr do —  Hanh phüc 

S6: 5() IKH-LDLD Qun 1, ngàyr f tháng 9 nàm 2019 

K HOACH 

To chfrc tuyên truyên, thrc hin 
"Ngày pháp 1ut nurc Cong hôa xã hi chil nghia Vit Nam — 09/11" nàm 2019 

Can cir van ban s 86/LDLD ngày 30/8/2019 cüa Lien doàn Lao dng thành 

ph Ho ChI Mirth v vic tuyên truyn, thirc hin Ngày pháp 1ut nàm 2019. Ban 

Thuông vi Lien doàn Lao dng Qun 1 xây dçrng k hoach trin khai thirc hin, ci 

th nhu sau: 

I. Muc dIch — Yêu cãu: 

1. Miic dIch: 

- Tip tiic t chüc các hott dng huing üng Ngày Pháp 1ut Vit Nam mt cách 

thit thirc, hiu qua, qua do tip t11c ton vinh, khng djnh v trI, vai trô Hin pháp, 

pháp 1u.t trong quán 1 dt nuc và kin tao s11 phát trin xã hi, bâo v quyn con 

ngui, quyn cong dan; giáo diic thirc thugng tOn Hin pháp, pháp 1ut cho rni 

ngithi trong xä hi. 

- Gn vO'i quail trit, trin khai các ni dung nhm thirc hin thng igi Nghj 

quyt Dai  hi  dai  biu toàn quc 1n thu xii cüa Dâng, Nghj quyt Dai  hi  dai  biu 

Dâng b thành ph H ChI Minh 1n thuir X nhim ki 2015 — 2020; Nghi. quyêt Dai 

hi Cong doàn Vit Nam, 1n thu XII, nhim k 2018 — 2023; Nghj quyêt Di hi 

Cong doàn thành ph H ChI Mirth, 1n thCr XI, nhim k' 2019 —2023; các mlic tiêu, 

nhim viu phát trin kinh t - xa hi 05 näm (2016 — 2020) và các 1ut, pháp 1nh, 

nghj djnh, quyt djnh quan tr9ng mói ban hành hoc có hiu lirc nãm 2018, 2019 lien 

quan dn co quan, don v, doanh nghip, lien quan trrc tip den CNVC-LD. 

- Tao sir dng thun, nim tin cüa doàn viên cOng doàn, CNVC-LD vào các chü 

truong, chinh sách cüa Dâng, pháp 1ut cüa Nhà nithc, giáo diic tinh thn yêu nithc, 

tang cuing kh& dai  doàn kt toân dan tc trong sir nghip xây dçrng và bâo v T 

quc, dy manh  hi nhp quc t. 

2. Yêu câu: 

- Ngày Pháp 1u.t Vit Nam phâi dugc tuyên truyn, t chuirc sâu rng, thit thirc, 

da dng v hInh thuirc, phong phü v ni dung, phü hgp và tit kim, có tr9ng tam, 

trong dim, khOng phô truang, hInh thuirc, phuiu hçTp vi tmg co quan, don v, doanh 
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nghip nhm ton vinh Hiên pháp, pháp 1ut; d cao tinh thn thuçng ton pháp 1ut, 

th(rc tuân thu pháp 1ut cüa doàn viên cong doàn và CNVC-LD, bâo dam hiu qua 

cong tác ph bin, giáo dçic pháp 1ut. 

- Hu&ng 1rng Ngày pháp 1ut Vit Nam bng hành dng, vic lam cii th& 

thuôTlg xuyên nhrn to sir chuyn bin can ban, toàn din và bn vUng trong thüc 

tir giác tuân thü, chp hành Hin pháp và pháp 1ut; gn cong tác xây dimg, thi hành 

và bâo v pháp lust,  phát huy dan chü, xây dirng Nlhà nuOc pháp quyn, hoàn thin 

th ch kinh t thj tnthng djnh hrnrng xà hQi chü nghia. 

- Tiêp tiic phát huy vai trô, th manE  cüa các phuag tin thông tin dai  chüng, 

các Co quan báo chi trong tuyên truyn, pM bin rng rãi v, "Ngày Pháp lust  Vit 

Nam" cho doàn viên Cong doàn, CNVC-LD; tang cithng xâ hi hóa trong t chüc 

"Ngây Pháp Iut Vit Nam" tai  co quan, don v và dja phuong. 

II. Ni dung, hInh thü'c, thô'i gian vã khu hiu tuyên truyn: 

1. Ni dung: 

- Tuyên truyên, vn dng CNVC-LD chü dng tim hiu chü truo'ng, du?ng iM 

cüa Dãng, ch d, chInh sách, pháp 1ut cüa Nhà nuó'c, gop phn nâng cao thüc 

pháp luat,  trách nhim cOng dan, sOng và lam vic theo Hin pháp và pháp 1ut. 

- Giáo diic thirc, 1çi ich cña viêc tuân thu, chp hành pháp lut gàn vi giáo 

dçtc tu tu&ng chInh trj, dao  dirc li sang, thrc tuân thu k 1ut cOng vu, nâng cao 

thüc trách nhiêm cüa CNVCLD. 

- Tiêp tçtc pM bin, quán trit, trin khai thic hin Nghj quy& Dai  hi  dai  biu 

toàn quic 1.n thir XII cüa Dáng, Nghj quyt Dai  hi  dai  biu Dáng b Tp.HCM 1n 

thu x nEim kS'  2015 — 2020; Nghj quy& Dai  hi COng doàn Vit Nam ln thir X 

nhim k' 2018 —2023; Nghj quyt Dai  hi Cong doàn TP.HCM 1n thu XI nhim kS' 

2018 — 2023; các miic tiêu, nhim viii phát trin kinb t - xã hi 05 näm (2016 — 

2020); 7 chuang trInh hành dng thirc hin Nghi. quyt Dai  hi Dãng b thành pM 

lAn thir X, giai doan 2016 — 2020; Hin pháp näm 2013; các chü truong, chinE sách, 

van bàn v cái cách hành chInh, cai cách tu pháp, kim soát thu t1.ic hành chinh, nâng 

cao chAt luçing, hiu qua cong tác thi hành pháp 1ut, trách nhim giâi trInh cüa các 

cAp chInh quyn dja phucmg, cüa can b, cOng chi.rc Nhà nrnc, Nghj quyt 
54/2017/QH14 ngày 24/11/20 17 cüa Quôc hii ye thI dim co chê, chinE sách dc thu 

phát trin TP.HCM; các Lut, gnhi5 quy& mdci duçc Quc hi khóa XIV thong qua 

hotc có hiu lirc nàm 2018, 2019; Chuong trInh pM bin, giáo diic pháp lut giai 

doan 2017-2021 (Quyt djnh s 705/QD-TTg ngày 25/5/20 17 cua Thu tucng ChinE 
Phu, K hoach s 2686/KH-UBND cüa Uy ban Nhân dan ThànE pM v pM bin, 
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giáo diic pháp 1ut giai doan 2017 — 2021; các van bàn pháp 1ut trong các linh v1.rc 

lien quan dn nguô'i dan, doanh nghip, tp trung ph bin dn hoat dng san xut, 

kinh doanh, khii nghip, quyn và lçii ich hçp pháp cüa ngthi dan, doanh nghip; 

lao dng, bào v môi triRmg, bâo dam v sinh, an ninh, an toàn trumg h9c; phông, 

chng tham nhüng, lang phi, khiu nai,  t cáo; phông chng xâm hi phii nü và tré 

em, bo lrc h9c duèng, bio 1irc gia dInh, ti phm, các t nin xä hi và cháy n; bào 

dam trt t1r do th, an toàn giao thong, an toàn thrc phm và các vn d khác cña xã 

hi dixqc du 1un quan tam hoc cn dnh huóng du lun xã hi... và các nti dung 

phát sinh dt xut khác (nu co). 

2. Thô'i gian, hInh thfrc: 

- Tuyên truyn, thirc hin Ngày pháp 1ut là vic lam thuô'ng xuyên cüa các cp 

cong doàn, cüa CNVC-LD, trong do tp trung tháng cao dim ti1 ngây 10/10/2019 

dn 10/11/2019. 

- Thy theo diu kin, ca quan, dan v, doanh nghip có th t chtrc Ngày pháp 

1ut hoc 1ng ghép hiRing üng thông qua các hoat dng nhu: tuyên truyn, ph bin 

pháp lut trên các phuang tin thông tin dai  ching; treo kh.0 hiu tai  các trii sO' ca 

quan, dan vj, doanh nghip; tu vn, phát tài 1iu pháp 1ut cho cong nhân; t chüc 

thuang luçing, 4n dng nguO'i sir ding lao dng tto diu kin cho cOng nhân lao 

dng tim hiu pháp 1ut; tham gia kim tra, kin nghi. xü l nhUng hành vi vi phm 

pháp 1ut cüa nguO'i sir ding lao dng dn quyn và lçii Ich hcp pháp, chInh dáng cüa 

nguO'i lao dng; phát hin, biu duang tp th, cá nhân tiêu biu, nhân rng nhü'ng 

mô hInh hay, cách lam mO'i, hiu qua trong cong tác tuyên truyn, ph bin giáo diic 

pháp 1u.t. 

3. Chü d và khâu hiu tuyên truyn: 

3.1. Chü dé: 

Nâng cao hiêu qua cong tác xây dirng, thirc thi, bào v pháp lut, thirc tuân 

thu pháp 1ut, gop phn xây dmg nhà nuO'c hem chInh, hành dng, kST cuang, sang 

tao, hiu qua; xã hi dan chü, cong bang, van minh. 

3.2. Các khâu hiêu: 

- Sng và lam vic theo Hin pháp và pháp lust; 

- TIch circ hiRing img Ngày pháp 1ut nuO'c Cong hOa xà hi chü nghia Vit 

Nam, gop phn nang cao hiu qua xây dimg, thi hành và báo v pháp lut. 

- TIch circ tim hiu pháp 1ut, nghiem chinh chp hành pháp 1ut là trách nhim 

cüa m9i cOng nhân. 
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- Thucrng ton pháp 1ut gop phn xây dirng nhà nuéc hem chInh, banE dng, k 

cui7ng, sang tao,  hiu qua. 

- Can b, cong chüc, viên chüc... (ten co' quan, dun vj, dja phu'o'ng) nêu cao 

tinE thin guo'ng mu, chü dng h9c tap,  tim hiu, tuân thü, chp banE Hin pháp và 

pháp lut. 

- Hiu bit và chip hành pháp lut là bâo v chinh mInE và cong dng, vi mt 

xã hi dan chü, cong bang, van minE. 

Va các khu hiu khác phii hçp vOi chü d Ngày pháp lust  gn vi tInh hInh cüa 

dja phucmg, ngành, ca s, doanh nghip và hoat ding cüa cong doàn. 

III. To chfrc thirc hiên: 

1. Lien doàn Lao dng qun 1: 

- Xây dirng k hoach t chirc tuyên truyn, thi.rc hin "Ngày pháp hut nuó'c 

Cong hôa xa hi chñ nghia Vit Nam — 09/11" näm 2019; djnh hucng và trin khai 

ni dung hoat dng Ngày Pháp 1ut dn Ban chp hành các CDCS trçrc thuc th1ic 

hiên. 

- Thirc hin tuyên truyn Ngày pháp lut trên trang thông tin din tü Lien doàn 

Lao dng qun 1. 

- To chirc tuyên truyn Lut BInh dng giri, Lut Tré em, Lust Báo him xã 

hi, B Luât lao dng, Luat cong doàn...; tuyên truyn v phông chéng t nn mi 

dam, ma tüy, HIV/AIDS... 

- Tht.rc hin và phi hçip vOi UBND qun 1, các ban ngành, các th chtirc chInh trj 

- xã hi qun 1 t chüc các hoat dng "Ngày pháp 1ut nrnc Cong hôa xã hi chü 

nghia Vit Nam -09/1 1" näm 2019. 

- Ch9n khu hiu: "Hiêu bit Va chap hành pháp luãt là bão v chInh mlnh 
và cong dng, vi mt xa hi dan chü, cong bng, van minh" treo tai  tri s ca quan 
Lien doàn Lao dng Qun 1. 

2. Cong doàn co' s& trijc thuc: 

- Thy tInh hinh thçrc tin tai  don vj BCH CDCS phi hcip vi ca quan, don vj, 
doanh nghip minE xây dirng ké hoach  thirc hin và th chirc tuyên truyn vi cac 
hlnE tbirc phü hçp v nghia, vai trô cüa Ngày pháp 1ut bang nhiu hInE thirc nhu: 
bängron, panô, áp phIch, kh.0 hiu... nEm nãng cao thirc nghiêm chinE chip hành 
pháp 1ut trong can b cong doàn, doàn viên cOng doàn và CNVC-LD tai  don vj. 
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TM. BAN TH1XNG VIJ 
P11OCHU TICH 

/ 

( / CHAP HANH z 
LiEN JQAN L40 3ON 

QUANI 

11unh VTnh Lam 

- Triên khai thc hin và tham gia các hoat dng do Lien doàn Lao dng qun 1, 

thành phi và các Ca quan khác t chüc, phát dng nkim huing 1mg "Ngày pháp 1ut 

nuâc Cong  boa xã hi chü nghTa Vit Nam — 09/11" näm 2019. 

- Thirc hin báo cáo kt qua và g1ri v B phn Tuyên giáo - Lien doàn Lao 

dng qun 1, chm nhât ngày 12/11/2019 (thfr Tu'). 

Trên day là K hoach t chirc tuyên truyn, thçrc hin "Ngày pháp lut nuâc 

Cong hOa xã hi chü nghia Vit Nam — 09/11" nãm 2019 cña Lien doàn Lao dng 

qun 1. D nghj Ban Chp hành cong doàn cc si trrc thuc tIch cçrc trin khai thirc 

hin và báo cáo kt qua diling tiM d v Lien doàn Lao dng qun 1 d thng hcTp báo 

cáo theo quy dnh. 

No'i nhân: 
- Ban Tuyên giáo LDLD TP "d b/c"; 

- Ban Dan van Quân i:iy Q1"d b/c"; 
- Ban Tuyên giáo Qun ñy Q1"d b/c"; 

- Phông Tii pháp Q1"d bit"; 

- BCH LDLD Q1"d bit; 
- CDCS truc thuôc "d th/hiên"; 
- Luu: VT, TG, dang website, email. 
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