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BÁO CÁO 

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật  năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh 

về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), hòa giải ở cơ sở, chuẩn tiếp 

cận pháp luật, xây dựng và thực hiện các quy ước trên địa bàn tỉnh năm 2021; sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả năm 2021 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện theo phổ biến giáo dục pháp 

luật: 

- Ban hành Kế hoạch số 53/KH-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 về việc 

triển khai công tác tư pháp và nhiệm vụ pháp chế năm 2021. Kế hoạch đã xác 

định nội dung công tác trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến năm 2021;  

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Hiến pháp năm 2013, 

các Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành năm 2020 và năm 2021;  

Tập trung tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung Nghị quyết, Chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc của Đảng khóa 

XIII, các Kết luận mới đây của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan đến lĩnh vực, 

phạm vi quản lý; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. 

Tiếp tục phổ biến các văn bản, chính sách cho cán bộ, Nhân dân, tập trung 

vào các luật, pháp lệnh, văn bản mới thông qua năm 2020 và năm 2021; Các quy 

định pháp luật, dự thảo chính sách, pháp luật có nội dung về phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19, chính sách đảm bảo an sinh xã hội trong bối cảnh phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19;  Các dự thảo chính sách, pháp luật có tác động lớn đến xã 

hội; các văn bản, quy định có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, 

quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; các quy định pháp luật 

phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026; biển đảo; cải cách hành chính; phòng, chống tham 

nhũng, lãng phí, tội phạm ma túy, dịch bệnh, thiên tai; hỗ trợ khởi nghiệp; khiếu 

nại, tố cáo; bảo vệ môi trường; an toàn vệ sinh thực phẩm; phòng cháy, chữa 

cháy và cứu nạn, cứu hộ; an toàn giao thông đường bộ; vấn đề dư luận xã hội 

quan tâm hoặc cần định hướng dư luận xã hội; Công ước, điều ước quốc tế, các 

Hiệp định Thương mại dự do Việt Nam đã tham gia ký kết có liên quan trực tiếp 

đến người dân, doanh nghiệp. 

Tổ chức đợt cao điểm PBGDPL phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.  

Thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 

22/10/2020 của UBND tỉnh thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 
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của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 về 

tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức 

chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân.  

Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính gắn với lộ trình 

thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính 

của tỉnh Nam Định. 

2. Triển khai các hoạt động “Ngày pháp luật Việt Nam năm 2021” 

Ngày pháp luật năm 2021 đã được Sở Lao động-Thương binh và Xã hội 

cụ thể hóa, triển khai tại Kế hoạch số 53/KH-SLĐTBXH ngày 30/12/2021 và 

tiếp tục được quán triệt triển khai theo hướng dẫn tại Công văn số 

1132/HĐPBGDPL ngày 07/10/2021 của Hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật, 

theo đó 03 nhóm nội dung đã được thủ trưởng các đơn vị triển khai đa dạng tại 

các đơn vị thuộc ngành như: 

 - Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến về mục đích, ý nghĩa của Ngày 

Pháp luật Việt Nam; nghiên cứu, lựa chọn khẩu hiệu tuyên truyền về Ngày pháp 

luật; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật trong tháng cao điểm. 

Tuyên truyền, phổ biến các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và thi 

đua thực hiện thắng lợi các nghị quyết của Đảng, Kế hoạch phát triển kinh tế xã 

hội giai đoạn 2021-2025. 

- Quán triệt, phổ biến nội dung chính sách, quy định mới nhất là nội dung 

các Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2021; tập trung phổ biến, tuyên 

truyền các lĩnh vực pháp luật liên quan đến phòng chống dịch bệnh Covid-19, 

liên quan đến chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 và các chính sách liên quan lao động, bảo vệ môi 

trường, bảo đảm vệ sinh an toàn lao động, phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ 

em, bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội; phòng, chống tham nhũng, 

lãng phí, khiếu nại, tố cáo… 

- Phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục 

hành chính, thực hiện đồng bộ các giải pháp đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân 

lực, chính sách người có công, bảo trợ xã hội, bảo đảm an sinh xã hội... góp 

phần xây dựng Chính phủ “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, bứt phá, 

hiệu quả”.  

- Đẩy mạnh giáo dục ý thức tuân thủ và chấp hành pháp luật; nâng cao ý 

thức trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân 

trong chủ động tìm hiểu, học tập pháp luật; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, 

nâng cao hiệu quả công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

II. KẾT QUẢ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PBGDPL 

1. Tình hình tổ chức triển khai  

Việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật luôn được Sở 

Lao động - TBXH quan tâm triển khai bằng nhiều hình thức như ban hành văn 
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bản chỉ đạo triển khai tuyên truyền, thông qua các hội nghị, tuyên truyền trên 

Cổng TTĐT của Sở, trang thông tin của đơn vị thuộc Sở, trên các phương tiện 

thông tin đại chúng báo, đài, qua các lớp tập huấn và qua tài liệu, tờ rơi tuyên 

truyền … tiêu biểu như: 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông 

phối hợp tuyên truyền, cung cấp thông tin về việc “Triển khai gói hỗ trợ an sinh 

xã hội trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ về các biện pháp hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó 

khăn do đại dịch Covid-19” để chỉ đạo tuyên truyền tới tận thôn, xóm, tổ dân 

phố. Cử cán bộ cung cấp thông tin, tuyên truyền tại Hội nghị giao ban báo chí 

Tháng 7 năm 2021 và nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ báo cáo 

viên pháp luật tiêu biểu cấp tỉnh, cấp huyện. 

- Đăng tải trên cổng thông tin của Sở LĐ-TB&XH  số điện thoại tiếp 

nhận, phản ánh, kiến nghị về việc triển khai thực hiện Nghị quyết 68/NQ-CP, 

Nghị quyết 126/NQ-CP và Quyết định 23/202,/QĐ-TTg, Quyết định số 

33/2021/QĐ-TTg. Hướng dẫn các cơ sở thường xuyên tuyên truyền chính sách 

hỗ trợ, qui trình thủ tục thực hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng, hệ 

thống đài phát thanh truyền thanh của huyện, xã 

2. Kết quả triển khai các chương trình, đề án tuyên truyền, PGGDPL 

2.1.  Tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật mới ban hành. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các nội dung của Hiến pháp năm 2013, 

các Luật, Pháp lệnh mới ban hành[1]; Tuyên truyền nội dung, giới thiệu 901 văn 

bản QPPL[2] lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội. 09 Nghị quyết, 43 

Quyết định quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh mới ban hành. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền Đại hội XIII của Đảng[3], tuyên truyền 

phát động thi đua trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026[4].  Tuyên truyền  về cuộc thi “Tìm 

hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân” trên 

Cổng Thông tin điện tử Sở để cán bộ công chức viên chức thuộc ngành biết và 

hiểu ý nghĩa cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quán triệt đến toàn thể cán bộ công 

chức thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chỉ đạo 

                                                 
1 Các Luật: Biên phòng Việt Nam; Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; Cư trú; Thỏa thuận 

quốc tế; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính; Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, 

chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS); Bảo vệ môi trường 

  Các Nghị quyết: Về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Tổ chức chính quyền đô thị tại thành phố Hồ 

Chí Minh; Thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết 

hợp với hoạt động sản xuất, xây dựng kinh tế; Về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại 

Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã 

được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội 
[2] 01 Bộ Luật, 07 Luật, 03 pháp lệnh, 06 Nghị quyết, nghị quyết liên tịch; 59 Nghị định; 117 Quyết định; 708 

Thông tư, thông tư liên tịch. 
[3] Công văn 117/SLĐTBXH-VP ngày 22/01/2021;  
[4] Công văn 439/SLĐTBXH-VP ngày 01/4/20221; 
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các đơn vị trực thuộc Sở tăng cường thông tin, tuyên truyền các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị theo từng cấp độ dịch bệnh.  

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính gắn với lộ 

trình thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình tổng thể cải cách hành 

chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2025 của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành 

chính của tỉnh Nam Định theo Kế hoạch số 110/KH-UBND ngày 15/12/2020 

của UBND tỉnh về thông tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2021. 

- Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí viết bài đăng bài trên Bản tin 

Nội bộ của Ban Tuyên Giao giáo Tỉnh ủy, Báo Đại biểu Nhân dân, Tạp chí diễn 

đàn doanh nhân, Tạp chí Văn hoá doanh nhân; Báo Lao động Xã hội, Tạp chí 

Lao động xã hội…. 

2.2. Tuyên truyền, phổ biến các chương trình, đề án trên các lĩnh vực công 

tác của Ngành. 

a) Phổ biến, giáo dục pháp luật trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh, 

Ban hành kế hoạch[5] triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, tập huấn, 

phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại 

hình doanh nghiệp trên địa bản tỉnh năm 2021”. Đề nghị UBND các huyện, 

thành phố; Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh thống nhất một số nội dung cụ 

thể trong triển khai hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, 

năm 2021; Đăng tin, bài trên Báo Nam Định về các hoạt động triển khai Tháng 

hành động về AT,VSLĐ năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Thực hiện các hoạt động 

tuyên truyền bằng băng zôn, phướn, khẩu hiệu về Tháng hành động về 

AT,VSLĐ năm 2021[6] ; Phối hợp hướng dẫn[7] UBND các huyện, thành phố và 

Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh tăng cường biện pháp để ổn định quan hệ 

lao động, phòng ngừa, hạn chế tranh chấp lao động và đình công tại các doanh 

nghiệp. 

Củng cố, kiện toàn lực lượng hoà giải viên lao động cấp huyện; Trình 

UBND tỉnh[8] kiện toàn Hội đồng trọng tài lao động tỉnh gồm 15 thành viên, (01 

chủ tịch Hội đồng, 01 phó chủ tịch hội đồng, 01 thư ký hội đồng và 12 thành 

viên), thông qua triển khai văn bản đã truyền đạt, hướng dẫn các kỹ năng, 

nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về lao động cấp 

huyện, cấp xã; kỹ năng về tư vấn, giải quyết hòa giải các vụ tranh chấp lao động 

cho đội ngũ hòa giải viên lao động cấp huyện theo quy định. 

Tổ chức biên soạn tài liệu tuyên truyền, tập huấn, phổ biến pháp luật lao 

động, tiền lương và bảo hiểm xã hội; liên tục cập nhật, bổ sung các nguồn tài 

liệu mới; biên soạn, phát hành tờ gấp, sách, sổ tay… cấp phát đến người lao 

động và người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp. Phối hợp với Đài phát 

thanh và truyền hình tỉnh Nam Định thực hiện chuyên mục (106 câu) hỏi đáp về 

                                                 
[5] Kế hoạch số 12/KH-SLĐTBXH ngày 12/3/2021 
[6] Công văn số 545/SLĐTBXH-VLATLĐ ngày 19/4/2021 về việc treo các khẩu hiệu tuyên truyền Tháng hành 

động về AT,VSLĐ năm 2021 
[7]Công văn số 164/SLĐTBXH-LĐTL ngày 04/2/2021 
[8] Tờ trình số 60/TTr-SLĐTBXH ngày 18/6/2021 
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thực hiện các quy định của Bộ luật Lao động năm 2019 và phóng sự Doanh 

nghiệp chăm lo Tết cho người lao động phát sóng trên đài Phát thanh và truyền 

hình tỉnh Nam Định; triển khai in ấn tài liệu “Những nội dung mới của Bộ luật 

Lao động 2019”,“Hỏi đáp Bộ luật Lao động năm 2019”để phát đến các doanh 

nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh, BHXH tỉnh 

tư vấn thực hiện pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội cho công nhân lao động 

công ty TNHH thủy sản Lenger, cụm công nghiệp An Xá, TPNĐ. Tập huấn, bồi 

dưỡng kiến thức pháp luật về những nội dung mới của Bộ luật Lao động năm 

2019 cho hơn 2.400 người là cán bộ và người lao động tại doanh nghiệp sử dụng 

nhiều lao động trên địa bàn tỉnh. Tổ chức kiểm tra liên ngành tình hình thực hiện 

pháp luật về lao động, tiền lương, bảo hiểm xã hội tại 08 doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh. Cung cấp thông tin những điểm mới của Luật BHXH 2014, Bộ luật 

Lao động 2019, những vấn đề khó khăn, vướng mắc đối với doanh nghiệp và 

người lao động tại hội nghị đối thoại của Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, trao đổi, đối 

thoại và chúc tết doanh nghiệp nhân dịp Tết Tân Sửu 2021. 

Triển khai in ấn 2.500 cuốn tài liệu “Những nội dung mới của Bộ luật Lao 

động 2019” để phát đến các doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh. 

Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn và đối thoại ba bên giữa Cơ 

quan quản lý nhà nước - Chủ sử dụng lao động và Người lao động. Trên địa bàn 

tỉnh đã có 239 bản thỏa ước lao động tập thể được sửa đổi, bổ sung và tổ chức 

ký kết; 303 doanh nghiệp đã xây dựng và ban hành quy chế đối thoại định kỳ tại 

nơi làm việc, có 138 doanh nghiệp tổ chức đối thoại với 251 cuộc đối thoại. 

Thông qua hoạt động đối thoại, tư vấn và hướng dẫn các chế độ chính sách lao 

động, tiền lương, bảo hiểm xã hội những khó khăn, vướng mắc và tồn tại phát 

sinh trong thực tiễn được giải đáp, tháo gỡ kịp thời. 

b) Tuyên truyền Đề án “ Tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021” 

Ban hành Kế hoạch số 05/KH-SLĐTBXH ngày 08/3/2021 về công tác 

phòng, chống tham nhũng (PCTN) năm 2021, Quyết định số 2341/QĐ-

SLĐTBXH ngày 05/3/2021 về việc Chương trình thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí năm 2021, Công văn số 843/SLĐTBXH-TTr ngày 28/5/2021 về thực 

hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham 

nhũng giai đoạn 2019 - 2021”.  

Tổ chức thực hiện quán triệt Nghị định số 130/2020/NĐCP ngày 

30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có 

chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị đến 82 cán bộ, công chức, 

viên chức  thuộc Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Các đơn vị sự nghiệp 

trực thuộc đã phổ biến, quán triệt Nghị định số 130/2020/NĐ-CP đến 100% 

công chức, viên chức, người lao động thuộc đơn vị  

Ban hành Công văn số 1677/SLĐTBXH-VP ngày 15/9/2021 về việc 

“triển khai cuộc thi tìm hiểu pháp luật về Phòng, chống tham nhũng” đến các 

phòng nghiệp vụ và đơn vị sự nghiệp thuộc Sở. Kết quả có 26 bài dự thi gửi về 

Sở, Sở chọn 03 bài dự thi nộp về Thanh tra tỉnh. 
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c) Thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Kế hoạch số 87/KH-

UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Nam Định; Quyết định số 501/QĐ-

UBND ngày 02/5/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định 

như: người khuyết tật, nạn nhân mua bán người, nạn nhân bạo lực gia đình, 

người đang chấp hành hình phạt tù, người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc 

các biện pháp xử lý hành chính (người bị áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo 

dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, người mới ra tù tái 

hòa nhập cộng đồng, vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ); 

- Tham mưu UBND trình HĐND tỉnh ban hành và tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 18/2021/NQ-HĐND 

ngày 17/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, 

mức trợ giúp xã hội trên địa bàn tỉnh Nam Định. Triển khai, hướng dẫn các địa 

phương thực hiện chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội tại 

cộng đồng, theo quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP của Chính phủ. 

Triển khai tuyên truyền, phổ biến quy định về rà soát hộ nghèo, hộ cận 

nghèo năm 2021 theo Kế hoạch số 101/KH-UBND ngày 24/8/2021 của UBND 

tỉnh. Tổ chức triển khai tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 tại 

10 huyện, thành phố. Tổ chức 8 lớp tập huấn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

năm 2021 cho 738 cán bộ là thành viên BCĐ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cấp 

huyện, cấp xã. In, cấp phát đến cộng đồng 41.500 tờ rơi tuyên truyền quy trình 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. In, cấp phát đến cộng đồng 40.000 

tờ rơi tuyên truyền một số quy định mới về chính sách trợ giúp xã hội đối với 

đối tượng bảo trợ xã hội. Đảm bảo các chế độ trợ cấp theo quy định tại Nghị 

định 136/2013/NĐ-CP; Nghị định số 28/2012/NĐ-CP; Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP cho trên 85 nghìn đối tượng hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội 

thường xuyên hàng tháng tại cộng đồng (trong đó có trên 81 nghìn đối tượng 

bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng). 

- Triển khai truyền thông, tuyên truyền về Tháng hành động vì trẻ em với 

chủ đề : “Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên 

tai, dịch bệnh”; thực hiện bàn giao 50 xuất học bổng, 50 xe đạp tặng trẻ em có 

HCĐB thuộc 10 huyện, thành phố và 15 xuất quà tặng trẻ em ,05 bộ thiết bị vui 

chơi trường mầm non nhân dịp 1/6 cho các huyện Vụ Bản, Ý Yên, Hải Hậu, 

Xuân Trường và Giao Thủy. Triển khai thực hiện  dự án “Hỗ trợ triển khai các 

can thiệp hiệu quả  và bền vững để phòng, chống đuối nước trẻ em tại tỉnh Nam 

Định giai đoạn 2020-2021”; Triển khai thực hiện hoạt động truyền thông nhóm 

nhỏ cho cha, mẹ, người chăm sóc trẻ em về bảo vệ, chăm sóc trẻ em phòng 

chống xâm hại, bạo lực, phòng chống tai nạn thương tích trẻ em tại cộng đồng 

năm 2021 cho 5.200 ca mẹ, người chăm sóc trẻ em tại 04 huyện Nam Trực, Trực 

Ninh, Ý Yên, Xuân Trường. 

- Truyền thông, tuyên truyền bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị tiến 

tới bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026: xây dựng nội dung tuyên truyền, in và cấp phát 19.960 tờ gấp tới các 

huyện, thành phố. Tập huấn thí điểm Hướng dẫn quản lý bạo lực trên cơ sở giới 

trong thời kỳ Covid-19 tại Hà Nội ; 
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- Thường xuyên cập nhật và phổ biến kịp thời các văn bản QPPL ban 

hành mới (trong đó có các văn bản quy định về Luật Xử lý VPHC) thuộc các 

lĩnh vực phòng chống TNXH, tham mưu đăng các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn 

triển khai trên cổng thông tin điện tử của Sở, tạo thuận lợi cho việc khai thác, sử 

dụng của cán bộ, người dân. Lồng ghép hoạt động tuyên truyền, phổ biến về 

XLVPHC trong quá trình tiến hành kiểm tra việc thực hiện các quy định của 

pháp luật lao động thuộc  lĩnh vực phòng chống tệ nạn xã hội. Tổ chức tuyên 

truyền về PCMD trên địa bàn các huyện, thành phố cho gần 800 đại biểu là hội 

viên hội phụ nữ về công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm và mua bán người. 

Xây dựng tài liệu tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ mới làm công tác d 

phòng, điều trị nghiện ma túy 

2.3. Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021[9] ” 

Tiếp tục tổ chức quán triệt tới toàn thể cán bộ công chức viên chức nghiên 

cứu, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm tăng cường công tác ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Thường xuyên cập nhật, đăng tải tin bài về công tác PBGDPL trên Cổng 

thông tin điện tử của Sở để phục vụ nhu cầu thông tin của cán bộ và Nhân dân 

địa phương. Cổng thông tin điện tử hoạt động ổn định với nhiều tin, bài, phóng 

sự, video, văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo điều hành của HĐND, 

UBND tỉnh và các hoạt động của tỉnh, của Ngành. Cổng thông tin điện tử đã 

thiết kế các mục, chương trình riêng để thuận tiện cho việc tuyên truyền, tra cứu 

văn bản như mục văn bản quy phạm pháp luật, mục hệ thống hoá văn bản quy 

phạm pháp luật; mục về thông tin tuyên truyền; mục về thủ tục hành chính, mục 

văn bản chỉ đạo, điều hành, mục lấy ý kiến dự thảo văn bản,... đã tạo điều kiện 

thuận lợi cho việc truy cập, tìm hiểu, sử dụng 

Xây dựng các sản phẩm, tài liệu, ấn phẩm PBGDPL; Kết nối liên thông 

với cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật qua đó cập nhật kịp 

thời, đầy đủ VBQPPL của Trung ương, của Ngành và của Tỉnh ban hành để 

phục vụ nhu cầu tra cứu, tìm hiểu của cán bộ và Nhân dân.  Thường xuyên cập 

nhật các  tin bài về hoạt động của ngành; Cập nhật thường xuyên, công khai các 

thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở để cá nhân, tổ chức tra 

cứu, tìm hiểu, theo dõi.  

Tích cực phối hợp với các cơ quan thông tấn, báo chi đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, PBGDPL trên sóng phát thanh, truyền hình, các báo, tạp chí. 

Hướng dẫn phòng Lao động – Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố tích 

cực phối hợp với Đài Phát thanh cấp huyện kịp thời thông tin tuyên truyền về 

chủ trương, chính sách, pháp luật về lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã 

hội trên địa bàn. 

3. Tổ chức tự  kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

                                                 
[9] Báo cáo số 171/BC-SLĐTBXH ngày 19/7/2021 báo cáo tổng kết Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021” 
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Thực hiện Kế hoạch số 53/KH-SLĐTBXH ngày 30/12/2020 của Sở, Công 

văn số 793/UBND-VP8 ngày 01/9/2021 của UBND tỉnh về việc tự kiểm tra 

công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Sở đã có Công văn số 1601/SLĐTBXH-

VP ngày 07/9/2021 triển khai tự kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

với các nội dung chính sau:  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước về PBGDPL tại đơn vị, lĩnh vực; 

- Việc củng cố, kiện toàn và tổ chức bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho 

báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật (nếu có);  

- Biên soạn, phát hành tài liệu phục vụ công tác PBGDPL; Nguồn lực, đầu 

tư kinh phí cho công tác PBGDPL; 

- Đánh giá kết quả thực hiện công tác PBGDPL; những thuận lợi, khó 

khăn, vướng mắc và giải pháp khắc phục; những mô hình, cách làm hiệu quả 

được áp dụng… 

4. Tổ chức bộ máy, biên chế, kinh phí, cơ sở vật chất bảo đảm thực 

hiện công tác phổ biến giáo dục pháp luật: 

- Hiện nay sở có 01 đồng chí là báo cáo viên pháp luật của tỉnh 

- Cơ sở vật chất phục vụ công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật sử 

dụng luôn cơ sở vật chất, trang thiết bị văn phòng cơ quan. 

- Kinh phí đảm bảo công tác phổ biến GDPL được đảm bảo từ nguồn kinh 

phí chi thường xuyên của cơ quan sở hoặc theo các chương trình, dự án, mục 

tiêu do Trung ương, tỉnh giao cho sở là cơ quan chủ trì.  

5. Đánh giá 

Công tác PBGDPL đã đi vào nền nếp, đã xây dựng và thực hiện kế hoạch 

PBGDPL kịp thời, thường xuyên, liên tục và rộng khắp. CB,CC,VC cũng như 

diện đối tượng ngành quản lý. Qua công tác tuyên truyền, PBGDPL tại cơ quan, 

đơn vị với nội dung tuyên truyền có trọng tâm, trọng điểm, góp phần ổn định 

tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương, hạn chế tình 

trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, vượt cấp; chủ động phòng và chống mọi hành vi 

vi phạm pháp luật, giảm thiểu các hành vi vi phạm pháp luật trong xã hội. 

- Khó khăn, tồn tại, hạn chế và nguyên nhân:  

Kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị, nguồn lực phục vụ công tác tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật chưa tương xứng với chức năng, nhiệm vụ 

được giao; lực lượng làm công tác PBGDPL là kiêm nhiệm nhiều nên chất 

lượng chưa đáp ứng yêu cầu; hình thức PBGDPL tuy có nhiều đổi mới, song 

chưa theo kịp tình hình thực tiễn. 

Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch covid-19 có ảnh hưởng đến kế 

hoạch hoạt động tuyên truyền phổ biến trực tiếp cho đối tượng người lao động, 

cán bộ làm công tác lao động các cấp. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN 

GIÁO DỤC PHÁP LUẬT NĂM 2022 
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1. Nhiệm vụ trọng tâm. 

- Tiếp tục triển khai các nội dung trọng tâm về tuyên truyền phổ biến giáo 

dục pháp luật trong đó chú trọng chủ trương, chính sách, pháp luật mới ban hành 

đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng quản lý thuộc ngành.   

- Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án phổ biến, giáo 

dục pháp luật cho đối tượng thuộc Ngành quản lý mới được UBND tỉnh ban 

hành. 

- Bám sát hướng dẫn của Sở Tư pháp triển khai thực hiện Ngày pháp luật 

Việt Nam.  

2. Tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, chương trình tuyên truyền 

phổ biến giáo dục pháp luật sau: 

- Phổ biến, GDPL trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh: 

Phổ biến Bộ luật Lao động; Luật Bảo hiểm xã hội; các quy định về hợp đồng lao 

động, tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, kỷ luật lao động, trách 

nhiệm vật chất khi vi phạm kỷ luật lao động, an toàn vệ sinh lao động, giải quyết 

tranh chấp lao động, thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động, thủ tục giải 

quyết tranh chấp lao động, các quy định của pháp luật về công đoàn đến chủ sử 

dụng lao động, người lao động, cán bộ công đoàn trong các doanh nghiệp. 

- Tăng cường công tác phổ biến GDPL trong nhà trường và các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp; chú trọng đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập môn 

học pháp luật và giáo dục công dân theo xu hướng tiên tiến, hiện đại, cập nhật 

kiến thức phù hợp. 

- Thực hiện PBGDPL cho đối tượng đặc thù theo Kế hoạch số 87/KH-

UBND ngày 19/6/2019 của UBND tỉnh Nam Định; Quyết định số 501/QĐ-

UBND ngày 02/5/2018 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội[10] 

Trên đây, là báo cáo sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 

2020 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định./. 

 

Nơi nhận: 

- Sở Tư pháp tỉnh Nam Định; 

- pbgdpl.stp@gmail.com; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT,VP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Đức Trọng 

                                                 
[10] người khuyết tật, nạn nhân mua bán người, nạn nhân bạo lực gia đình, người đang chấp hành hình phạt tù, 

người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính (người bị áp dụng biện pháp đưa 

vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc, người mới ra tù tái hòa nhập cộng 

đồng, vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ); 
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UBND TỈNH NAM ĐỊNH 
SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  VÀ XÃ HỘI 

 

 TÌNH HÌNH TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG  

PHỔ BIẾN, GIÁO DỤC PHÁP LUẬT (PBGDPL) NĂM 2021 
(Kèm theo Báo cáo  402/BC-SLĐTBXH  ngày   24  tháng 11  năm 2021) 

 

Số báo cáo viên pháp 

luật cấp tỉnh  

(người) 

Kết quả hoạt động PBGDPL 

Phổ biến PL trực tiếp Thi tìm hiểu PL 
Số tài liệu PBGDPL được phát 

hành (Bản) 
Kinh phí dành cho công tác PBGDPL (Đồng) 

Tổng 

số 

Trong đó: Số 

người tham 

gia PBPL trực 

tiếp 

Số cuộc 

(cuộc) 

Số lượt người 

tham dự 

(Lượt người) 

Số cuộc 

thi 

(cuộc) 

Số lượt 

người dự thi 

(Lượt 

người) 

Tổng 

số 

Trong đó: Số lượng 

tài liệu được đăng tải 

trên Cổng TTĐT, 

trang TTĐT 

Tổng số kinh 

phí 

Chia ra 

Kinh phí NSNN 
Kinh phí 

từ nguồn 

hỗ trợ 

khác 

Kinh phí 

NSNN phân 

bổ thường 

xuyên 

Kinh phí 

NSNN cấp 

theo chương 

trình, đề án 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

01 01 43 10.080 2 12 9070 250[11] 200.000.000 200.000.000 0 0 

                                                 
[11] 03 bàn tin video tuyên truyền Nghị quyết 42 và QĐ 15 về chính sách hỗ trợ an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; 

    20 ấn phẩm, bài viết trên Cổng thông tin (mục Tin tức, sự kiện); 

    147 văn bản chỉ đạo, triển khai phòng chống dịch Covid-19 
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