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/UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH  

VÀ XÃ HỘI 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Số:  182 /BC-SLĐTBXH 

 

Nam Định, ngày  27 tháng 5  năm 2020 

BÁO CÁO 

Công tác phổ biến giáo dục pháp luật 6 tháng đầu năm 2020 

 

Thực hiện Kế hoạch số 06/KH-UBND ngày 16/01/2020 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 2020; sở Lao động 

- Thương binh và Xã hội báo cáo kết quả 6 tháng đầu năm 2020 như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN  

- Ban hành Kế hoạch số 02/KH-SLĐTBXH ngày 30/01/2020 về việc triển 

khai công tác tư pháp và nhiệm vụ pháp chế năm 2020. Kế hoạch đã xác định nội 

dung công tác trọng tâm cần tuyên truyền, phổ biến năm 2020;  

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

Luật, Pháp lệnh, văn bản mới ban hành năm 2019 và năm 2020; các quy định pháp 

luật, dự thảo chính sách, pháp luật có nội dung liên quan trực tiếp đến hoạt động sản 

xuất, kinh doanh, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp, trọng tâm là 

các lĩnh vực: phòng, chống tham nhũng, hỗ trợ khởi nghiệp, khiếu nại, tố cáo, bảo vệ 

môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống cháy nổ, an toàn giao thông 

đường bộ , pháp luật về biển đảo; vấn đề dư luận xã hội quan tâm hoặc cần định 

hướng dư luận xã hội; các điều ước quốc tế ký kết giữa Việt Nam với các nước có 

chung đường biên giới; các điều ước quốc tế về biển mà Việt Nam là thành viên… 

cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý và cho 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 2011 – 2020 của Chính phủ và Kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh Nam 

Định theo Kế hoạch số 134/KH-UBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh về thông 

tin, tuyên truyền về cải cách hành chính năm 2020.  

Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 

6, 7, 8 khóa XII của Đảng và các quy định của HĐND - UBND tỉnh. Đặc biệt năm 

2020, tăng cường các hoạt động tuyên truyền, kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng, 

75 năm ngày thành lập nước: phổ biến các chủ trương, quan điểm, chính sách lớn 

trong các văn kiện phục vụ Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 tiến tới Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả 

đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. 

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 bản chỉ đạo 
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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 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện 

pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19” để chỉ đạo tuyên truyền tới 

tận thôn, xóm, tổ dân phố. Sở LĐ-TB&XH đã chủ động cung cấp Ban Tuyên giáo 

Tỉnh ủy bộ câu hỏi – đáp về các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch 

Covid-19 do Bộ Lao động TBXH xây dựng.  

+ Giám đốc Sở LĐ-TB&XH đã 02 lần trả lời trên Đài Phát thanh và Truyền 

hình tỉnh (NTV) về những nội dung cơ bản của Nghị quyết 42/NQ-CP và Quyết định 

15/2020/QĐ-TTg. Đăng tải thông tin việc về triển khai gói hỗ trợ an sinh xã hội kịp 

thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng của tỉnh trên Báo điện tử Thanh tra Việt 

Nam, Báo Nam Định. 

+ 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 42/NQ-CP và Quyết định 

15/2020/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 116 văn bản QPPL[2] mới, sửa đổi, bổ 

sung lĩnh vực Lao động – Thương binh và Xã hội. 

- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến rộng rãi chủ trương, quan điểm, nội dung 

chính sách, văn bản về cải cách hành chính, trọng tâm là các thủ tục hành chính. 

- Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi nội dung các Nghị quyết của các cấp uỷ 

Đảng, các quy định của HĐND và UBND tỉnh, các quy định liên quan đến chức 

năng nhiệm vụ của Ngành. 

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

của Ngành. 

- Phối hợp với cơ quan thông tấn, báo chí tuyên truyền các nội dung về lĩnh vực 

Lao động – Thương binh và Xã hội:  

                                                 
1 Bộ Luật Lao động; Luật Lực lượng dự bị động viên; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật kiểm toán nhà nước; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật cán bộ, công chức và Luật viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản 

lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, 

cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam; Luât Dân quân tự vệ; Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật thi hành án hình 

sự; Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia; Luật Giáo dục; Luật đầu tư công. 
[2] 01 Nghị quyết; 48 Nghị định; 13 Quyết định (TTg); 54 Thông tư, thông tư liên tịch. 
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+ Viết bài đăng bài trên Bản tin Nội bộ của Ban Tuyên Giao giáo Tỉnh ủy, Báo 

Đại biểu Nhân dân, Tạp chí Công thương, Tạp chí diễn đàn doanh nhân, Tạp chí Văn 

hoá doanh nhân; Báo Lao động Xã hội, Tạp chí Lao động xã hội; Tạp chí Da cam; 

Báo kinh doanh và Pháp luật; Báo thương hiệu và Công luận và Đài Phát thanh truyền 

hình Tỉnh Nam Định.  

+ Đăng tin, bài trên Báo Nam Định về các hoạt động triển khai Tháng hành 

động về AT,VSLĐ năm 2020 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 2020;  

+ Đề nghị UBND các huyện, thành phố Nam Định; BQL các KCN tỉnh 

phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp trên địa bàn thuộc tỉnh quản 

lý trả lương ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian 

ngừng việc liên quan đến dịch bệnh Covid-19 và trực tiếp hướng dẫn3 các doanh 

nghiệp có số lao động lớn trên địa bàn thuộc tỉnh quản lý thực hiện trả lương 

ngừng việc và giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian ngừng việc 

liên quan đến dịch bệnh Covid-19. 

+ Phối hợp với Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; BQL các KCN tỉnh 

thực hiện tuyên truyền, hướng dẫn các phòng, ban và các doanh nghiệp trên địa 

bàn quản lý thực hiện việc xác định điều kiện tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và 

tử tuất đối với doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh và Bộ LĐTBXH4. 

+ Xây dựng tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động, tiền lương, bảo 

hiểm xã hội cho người lao động và người sử dụng lao động; Tiếp tục triển khai thực 

hiện các mục tiêu của Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách chính sách bảo hiểm xã 

hội và nhiệm vụ công tác năm 2020.  

- Tham mưu kế hoạch truyền thông về Bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị 

hướng tới Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, bầu cử Đại biểu Quốc hội 

khóa XV và Hội Đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển khai thực hiện 

các hoạt động truyền thông về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới 

năm 2020. 

- Nghiên cứu xây dựng tài liệu, bài giảng phục vụ công tác truyền thông; xây 

dựng, triển khai các hoạt động can thiệp giảm tác hại dự phòng lây nhiễm các bệnh xã 

hội và HIV/AIDS, phòng ngừa, giảm hại tình trạng bạo lực trên cơ sở giới trong phòng 

chống mại dâm; 

- Xây dựng nội dung tuyên truyền về phòng chống tệ nạn mại dâm trên hệ 

thống loa phát thanh tại địa bàn thực hiện mô hình “Đảm bảo quyền của lao động nữ 

làm công trong các cơ sở kinh doanh dịch vụ nhạy cảm trên địa bàn có tệ nạn mại 

dâm” năm 2020; 

- Chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Chi cục PCTNXH cũng như đơn vị sự nghiệp 

thực hiện việc cập nhập các văn bản mới để quán triệt đến từng cán bộ, công chức, 

viên chức thực hiện đúng theo quy định, đồng thời tham mưu lãnh đạo Sở trình 

                                                 
3 Công văn số 480/SLĐTBXH-LĐTL ngày 27/3/2020 
4 Công văn số 542/SLĐTBXH-LĐTL ngày 07/4/2020 
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UBND tỉnh, cũng như ban hành các văn bản phối hợp các cấp các, ngành trong tỉnh 

hoặc chỉ đạo Phòng LĐTBXH huyện/thành phố triển khai tổ chức thực hiện: 

3. 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.  

4. 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 giãn cách xã hội 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 NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 

1. Nhiệm vụ trọng tâm. 

- Tiếp tục triển khai các nội dung trọng tâm đã nêu tại Kế hoạch 02/KH-

SLĐTBXH 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 Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2019 - 2021, Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ 

biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 - 2021”; Đề án “Tuyên truyền, phổ biến giáo 

dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021[5]; Chương trình 

                                                 
[5] Kế hoạch số 104/KH-UBND ngày 22/8/2019 của UBND tỉnh, Kế hoạch số 42/KH-SLĐTBXH ngày 

26/9/2019 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội. 
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phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Nam Định giai đoạn 2017-2021[6] ; Đề 

án Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Nam Định[7] và Luật Hòa giải ở cơ 

sở. 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, thực hiện việc tự đánh giá, chấm điểm, xếp loại hiệu quả công tác phổ biến giáo 

dục pháp luật,  

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 gắn với thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục 

pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018-

2020”[8]  trên địa bàn tỉnh Nam Định; 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[9] 

Trên đây, là báo cáo sơ kết công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu 

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 

                                                 
[6]  Kế hoạch 84/KH-UBND ngày 31/8/2017 của UBND tỉnh; 
[7]  Kế hoạch 73/KH-UBND ngày 21/05/2019 của UBND tỉnh; 

[8] Kế hoạch số 33/KH-UBND ngày 20/3/2018 của UBND tỉnh; 
[9] 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) 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 
(Kèm theo Báo cáo 182/BC-SLĐTBXH  ngày 27 tháng   5 năm 2020) 

 

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 0 0 0 0 0 153[10] 0 0 0 0 

                                                 
[10] 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; 

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

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