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CÔNG BÁO/Số 48/Ngày 15-7-2018
ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2248/QĐ-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2018

quyét định
Ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động
và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ tướng
Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 2021;
Căn cứ Quyết định số 221/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 3 năm 2018 của
Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực
hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử
dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2018;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tại Tờ trình số
11260/TTr-SLĐTBXH ngày 10 tháng 5 năm 2018,
QUYÉT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp
luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh
nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Tư pháp,
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Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã thành phố, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp thành
phố, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố; Giám đốc Phòng Thương mại và
Công nghiệp Việt Nam tại thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện
và Thủ trưởng các đơn vị liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ke hoạch
•
Tuyên truyên, phô biên pháp luật cho người lao động
và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp
trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh năm 2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2248/QĐ-UBND
Ngày 28 tháng 5 năm 2018 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Thủ
tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn
2017 - 2021 và Quyết định số 221/QĐ-LĐTBXH ngày 08 tháng 3 năm 2018 của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện
Đề án "Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao
động trong các loại hình doanh nghiệp" năm 2018;
Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp
luật cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh
nghiệp trên địa bàn thành phố năm 2018, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Tiếp tục thể chế hóa các quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về công
tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử
dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp, cụ thể:
- Luật Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2012; Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09 tháng
12 năm 2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa IX về tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành
pháp luật của cán bộ, nhân dân;
- Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ
trợ pháp lý cho doanh nghiệp và Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25 tháng 5
năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ biến, giáo dục
pháp luật giai đoạn 2017 - 2021.
2. Phổ biến, giáo dục pháp luật là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị,
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khuyến khích, tạo điều kiện và huy động mọi nguồn lực xã hội tham gia, đề cao trách
nhiệm và từng bước hình thành thói quen tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật
của người lao động và người sử dụng lao động; đồng thời gắn kết chặt chẽ với
công tác hòa giải ở cơ sở, tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý và hỗ trợ pháp lý
cho doanh nghiệp.
3. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và chấp hành pháp
luật nói chung, pháp luật lao động nói riêng đối với người lao động và người sử dụng
lao động, xây dựng quan hệ lao động hài hòa tại các doanh nghiệp, góp phần thúc đây
sản xuất phát triển, ổn định xã hội, đưa công tác phổ biến giáo dục pháp luật đi vào
chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, bền vững, góp phần đảm bảo thực hiện đầy đủ quyền
được thông tin về pháp luật của công dân.
4. Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa
bàn thành phố; đổi mới hình thức và nội dung tuyên truyền nhằm nâng cao cả về
chất và lượng, góp phần vào việc giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự, an toàn
xã hội, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế của thành phố và sự ổn định, tiến bộ trong
doanh nghiệp.
II. NỘI DUNG VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN:
1. Xây dựng chương trình, tài liệu phổ biến, giáo dục pháp luật:
a) Xây dựng chương trình khung, chương trình chi tiết bồi dưỡng nghiệp vụ phổ
biến, giáo dục pháp luật lao động, nghiệp vụ hòa giải lao động ở cơ sở.
b) Biên soạn và cấp phát miễn phí một số tài liệu pháp luật đối với từng đối
tượng của sở, ngành, quận, huyện. In ấn câm nang, sổ tay, tờ rơi, áp phích tuyên
truyền pháp luật lao động; Luật Công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an
toàn vệ sinh lao động và các quy định pháp luật khác có liên quan để cấp phát cho
người lao động và người sử dụng lao động.
c) Đây mạnh hình thức tuyên truyền thông qua cổng thông tin điện tử của các
sở, ngành, đơn vị, doanh nghiệp; thường xuyên cập nhật hệ thống văn bản pháp luật
mới, giới thiệu các văn bản pháp luật, các trang văn bản chính thống để người lao
động, người sử dụng lao động tra cứu và tổ chức thực hiện kịp thời, đúng quy định.
2. Tổ chức các hoạt động bồi dưỡng chuyên môn pháp lý, nghiệp vụ phổ
biến, giáo dục pháp luật:
a) Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức pháp luật, nghiệp vụ phổ biến, giáo dục pháp
luật cho người làm công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ở các cơ quan chuyên môn
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thuộc các sở, ngành, đơn vị, quận, huyện.
b) Tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật và phương pháp tuyên truyền pháp
luật cho các hòa giải viên và tuyên truyền viên cơ sở tại 24 quận, huyện. Tập trung
trang bị các kỹ năng tư vấn giải quyết các tình huống pháp luật trên thực tế, kỹ năng
hòa giải tranh chấp lao động...
c) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các pháp luật khác liên quan đến
hoạt động của doanh nghiệp; quyền, nghĩa vụ công dân và người lao động.
d) Tổ chức tư vấn, giải đáp thắc mắc về pháp luật lưu động tại các doanh
nghiệp, khu nhà trọ công nhân.
đ) Thực hiện báo cáo, đánh giá hiệu quả của các hoạt động tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật năm 2018.
3. Các giải pháp thực hiện:
a) Giải pháp về chính sách: Đẩy mạnh xã hội hóa công tác tuyên truyền, phổ
biến pháp luật trong doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp chủ động tổ chức
tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định khác liên quan đến hoạt
động của doanh nghiệp và quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng
lao động tại doanh nghiệp, cụ thể:
- Khuyến khích doanh nghiệp đóng góp kinh phí cho hoạt động tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật tại doanh nghiệp.
- Chế độ hỗ trợ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên làm công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật tại doanh nghiệp.
- Khuyến khích việc lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao
động và các quy định pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp và
quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.
- Nâng cao vai trò của Công đoàn cơ sở, khuyến khích doanh nghiệp tạo
điều kiện cho Công đoàn phát huy vai trò trong việc tuyên tuyền pháp luật cho người
lao động trong doanh nghiệp.
b) Giải pháp về cơ chế:
- Tăng cường đầu tư của Nhà nước cho công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật
lao động và các quy định khác liên quan tới hoạt động của doanh nghiệp và quyền,
nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.
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- Có cơ chế khuyến khích sự đóng góp tài chính của doanh nghiệp cho các hoạt
động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật tại doanh nghiệp.
- Huy động các nguồn lực hỗ trợ khác.
c) Các giải pháp về chuyên môn nghiệp vụ:
- Bồi dưỡng, nâng cao trình độ hiểu biết pháp luật và các kỹ năng tuyên
truyền, phổ biến pháp luật cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên của các cơ
quan tham gia thực hiện đề án, kế hoạch và các cơ quan liên quan.
- Tập trung tuyên truyền, phổ biến những nội dung có trọng tâm, trọng điểm theo
từng đối tượng, từng loại hình doanh nghiệp, ngành nghề sản xuất kinh doanh và theo
yêu cầu nhiệm vụ chính trị của thành phố.
- Đổi mới, nâng cao hiệu quả các hình thức, phương pháp phổ biến tuyên
truyền; kết hợp các hình thức tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền
thông hiện đại, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với từng nội
dung và từng đối tượng tuyên truyền.
III. KINH PHÍ THỰC HIỆN:
1. Kinh phí thực hiện:
Kinh phí dự kiến thực hiện Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho
người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên
địa bàn thành phố năm 2018 là 1.300.000.000 (Một tỷ ba trăm triệu) đồng, bao gồm
các nội dung:
a) Tập huấn pháp luật cho doanh nghiệp, đại diện người sử dụng lao động, người
lao động trong các loại hình doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, tập trung tuyên truyền
cho đối tượng doanh nghiệp chuyển đổi mô hình từ hộ kinh doanh cá thể lên thành
doanh nghiệp theo chủ trương của thành phố.
b) Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, chuyên môn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên
truyền viên, hòa giải viên của các sở, ngành, quận, huyện, doanh nghiệp, hợp tác xã.
c) Tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các quy định của pháp luật
khác trên các phương tiện thông tin đại chúng; các buổi tọa đàm, hội nghị, hội
thảo chuyên đề về lao động.
d) In ấn sách cẩm nang, sổ tay, tờ rơi, áp phích tuyên truyền.
đ) Các nội dung khác phục vụ cho hoạt động của Kế hoạch này.
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2. Nguồn kinh phí:
a) Từ nguồn ngân sách thành phố được phân bổ hàng năm theo quyết định của

Ủy ban nhân dân thành phố và nguồn vận động từ doanh nghiệp (nếu có).
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội là cơ quan chủ trì, điều phối Kế
hoạch có trách nhiệm lập dự toán kinh phí chi tiết trên cơ sở nội dung các hoạt động
của Kế hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt và chịu trách nhiệm quyết
toán kinh phí thực tế thực hiện với Sở Tài chính theo quy định.
b) Các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp được sử dụng nguồn kinh phí
ngân sách, nguồn huy động xã hội hóa hoặc nguồn kinh phí khác theo quy định
của pháp luật.
IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN:
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: là cơ quan thường trực chủ trì thực
hiện Kế hoạch, đồng thời phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức các hoạt
động sau:
a) Tổ chức theo dõi, giám sát tình hình thực hiện việc phổ biến, giáo dục pháp
luật lao động trong doanh nghiệp trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này.
b) Xây dựng nguồn tài liệu, in ấn sách cẩm nang, sổ tay, tờ rơi để cấp phát cho
người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp.
c) Phối hợp với các sở, ngành, quận, huyện liên quan tổ chức tuyên truyền các
quy định của Bộ luật Lao động, Luật Công đoàn, Luật Giáo dục nghề nghiệp, Luật Bảo
hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, các quy định về bảo hiểm thất nghiệp và các văn bản
pháp luật khác có liên quan.
đ) Chủ trì, phối hợp tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động và các
quy định của pháp luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; quyền và
nghĩa vụ công dân của người lao động, người sử dụng lao động trên các phương tiện
truyền thông, thông tin đại chúng.
2. Sở Tư pháp:
Cơ quan tư vấn về phương pháp thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ
trì, phối hợp với các sở, ngành thực hiện biên soạn tài liệu về pháp luật lao động
và các quy định của pháp luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp,
quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động.
3. Sở Tài chính:
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Tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố bố trí kinh phí thực hiện các hoạt
động theo nội dung Kế hoạch này.
4. Liên minh Hợp tác xã thành phố:
a) Tổ chức các lớp tuyên truyền trực tiếp về pháp luật lao động và các pháp luật
khác có liên quan cho người lao động, cán bộ công đoàn, xã viên hợp tác xã.
b) Tập huấn, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ làm công tác tuyên
truyền, phổ biến pháp luật lao động, tư vấn pháp luật lao động của Liên minh
Hợp tác xã thành phố.
c) Kịp thời đưa các nội dung phổ biến pháp luật lao động, các quy định pháp
luật có liên quan đến người lao động và hoạt động của hợp tác xã tuyên truyền
trên Cổng thông tin điện tử và Bản tin Kinh tế hợp tác của Liên minh Hợp tác xã
thành phố.
d) Phối hợp cấp phát tờ rơi nội dung tuyên truyền pháp luật lao động cho người
lao động, người sử dụng lao động, xã viên hợp tác xã.
đ) Phát động và tổ chức các hình thức thi tìm hiểu pháp luật cho người lao
động, xã viên hợp tác xã.
5. Hiệp hội Doanh nghiệp thành phố:
a) Tổ chức các buổi tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ,
chuyên viên làm công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, cán bộ Công đoàn trong
các doanh nghiệp có nhiều lao động, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các hợp
tác xã hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.
b) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật và các văn bản pháp
luật khác liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ công dân cho
người lao động, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp.
c) Tổ chức cho người lao động tại các doanh nghiệp hội viên tham gia các cuộc
thi "Tìm hiểu pháp luật lao động" và các văn bản pháp luật khác bằng nhiều hình
thức đa dạng, phong phú.
d) Tổ chức các hoạt động tuyên truyền pháp luật trên các phương tiện truyền
thông, thông tin đại chúng, mạng xã hội.
đ) Cung cấp các văn bản pháp luật và các tài liệu hướng dẫn thực hiện thông qua
sách báo, tài liệu, internet kết hợp với việc tổ chức các buổi hội thảo, thảo luận
chuyên đề, đối thoại với doanh nghiệp và giải đáp vướng mắc.
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e) Phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan triển khai thực hiện hiệu quả Kế

hoạch này.
6. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố:
a) Phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện Kế hoạch này; đồng thời chỉ đạo
các cấp Công đoàn xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến
pháp luật lao động, pháp luật công đoàn và một số quy định pháp luật liên quan đến
hoạt động của doanh nghiệp cho người lao động.
b) Phối hợp tổ chức các hoạt động tư vấn, giải đáp thắc mắc về pháp luật tại
các doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân.
c) Tổ chức các cuộc thi tuyên truyền về pháp luật lao động và các quy định pháp
luật khác có liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp; quyền và nghĩa vụ công dân
của người lao động, người sử dụng lao động.
d) Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ tuyên truyền cho cán
bộ tuyên truyền viên cơ sở; cán bộ công đoàn cơ sở tại các doanh nghiệp.
7. Đề nghị Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh thành
phố Hồ Chí Minh:
a) Tổ chức tập huấn, tọa đàm, in ấn tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao
động, công đoàn và một số nội dung pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh
nghiệp cho người sử dụng lao động trong các doanh nghiệp, các hiệp hội doanh nghiệp
trong và ngoài nước.
b) Phối hợp với các sở, ngành liên quan tổ chức hội thi tìm hiểu pháp luật về lao
động, công đoàn và pháp luật khác có liên quan trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài.
8. Ủy ban nhân dân các quận, huyện:
Trên cơ sở Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các quận, huyện có trách nhiệm xây
dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện tại địa phương; tổ chức kiểm tra, đánh giá
kết quả thực hiện và báo cáo theo quy định.
V. CHẾ ĐỘ THÔNG TIN BÁO CÁO:
Các sở, ngành, đơn vị có liên quan theo Kế hoạch này và Ủy ban nhân dân các
quận, huyện có trách nhiệm thực hiện chế độ thông tin, báo cáo kết quả thực hiện
theo quy định hàng năm (trước ngày 15 tháng 12) gửi về Sở Lao động - Thương binh
và Xã hội để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố và Bộ Lao động -
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Thương binh và Xã hội.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng măc các sở,
ngành, quận, huyện thông tin về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội để phối
hợp giải quyết hoặc tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo giải quyết./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thu

