TONG LIEN DOAN LAO DQNG
VIT NAM
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Ha Nç3i, ngày Q1-tháng 9 nàm 2020

KE HOACH
Trin khai thi'chin Kt 1un s 80-KL/TW ngãy 20/6/2020
cüa Ban BI thir ye vic tiêp ti1ic thrc hin Ch th1 so 32-CT/TW
cüa Ban Bi thir v tang cirô'ng siy lãnh do ella Bang trong.công tác
ph bin, giáo diic pháp 1ut, nâng cao thfrc chap hành pháp 1ut
ella can b, nhãn dan
Ngày 20/6/2020, Ban BI thu ban hành Kêt lu.n s 80-KL/TW ye vic tip
tiic thrc hin Chi th so 32-CT/TW ngày 09/12/2003 cüa Ban BI thu ye tang
cuèng six länh dao cüa Dâng trong cong tác phô biên, giáo diic pháp lut
(PBGDPL), nang cao thüc chap hành pháp lu.t cüa can b, nhân dan (sau day
gi là Kêt 1un so 80-KL/TW).
D trin khai có hiu qua Kt lun s 80-KL/TW, Doân Chll tjch Tng Lien
doàn Lao dng Vit Nam triên khai Kê hoch nhu sau:
I. MIJC filCH, YEU CAU

1.Quán trit, t chüc thrc hin Kt 1un s 80-KL/TW trén c sâ phát huy
kêt qua dã dat dugc và khãc phiic han ché trong qua trInh triên khai thirc hin Chi
thi so 32-CT/TW cUa Ban BI thu.
2. Dy manh cong tác tuyên truyn, PBGDPL trong cong nhãn, viên chirc,
lao dng (CNVCLD); chü dng tham mixu vi cap ñy, phOi hçip vói chinh quyên
dông cap trong qua trInh to chüc thirc hin Két 1un so 80-KL/TW, gop phân nâng
cao nhn thüc, thirc chap hành pháp 1ut cüa CNVCLD.
3. Viéc t chüc thirc hin Kt lun s 80-KL/TW cn ducic tin hành thuOng
xuyên, lien 1iic, gän vó'i các nhim vii ci the cüa cong tác tuyên truyên, PBGDPL
trong CNVCLD.
II. NQI DUNG
1.Quán trit sâu s.c tth cong doàn các cp, dti ngü can b cong doàn ye vai
trO, nghia, tam quari tr9ng cüa cong tác tuyên truyên, PBGDPL; xác djnh day là
mt b phn dlla cOng tác giáo diic chInh trj, tu tu&ng, là nhim vv cüa cá h thông
chInh tn và toàn xã hi, dt duâi sir lânh dao cUa Dãng, Nhà nu&c gill vai trô nông
cot, phát buy sir tham gia chll dng, tIch crc cüa Uy ban Mt trn To quOc Vit
Nam, các to chic chInh trj - xã hi, trong do có tO chic Cong doàn Vit Nam.
2. Cüng c& kin toàn, tang cumg tp hun, bi duorig, c.p nh.t kin thi'rc, k5
nang cho di ngU can b cOng doàn lam Cong tác tuyên truyên, PBGDPL, di ngü
báo cáo yiên pháp 1ut, các van phOng, trung tam, tO ti.r van pháp lust cong doàn.
3. Thirc hin dy dU các th ch, chInh sách v cong tác tuyên truyn,
PBGDPL (Lut Phô biên giáo diic pháp lust, Nghj djnh so 28/2013/ND-CP quy
dinh chi tiêt mt sO dieu và bin pháp thi hành Lut Phô biên giáo diic pháp 1ut
vâ nhng van ban lien quan); nâng cao chat luçing tham gia xây dmg chInh sách,
pháp 1ut lien quan den cOng nhân, lao dng (CNLD); chll dng. thuong luqng vâi

nguô'i sü dung lao dtng k kt và thirc hin thôa uOc lao dng tp th vói nhüng
ni dung có igi han quy dnh c'Cia pháp 1ut cho doàn viên, CNLD; giãi quyêt tranh
chap lao dng tp the; day m?nh cong tác tham gia kiêm tra, thanh tra, giám sat,
phân bin xA hii.... gop phân nâng cao hiu qua cong tác tuyên truyên, PBGDPL.
4. T chrc trin khai cong tác tuyên truyn, PBGDPL toàn din, rng khp
trong CNVCLD; hi.râng mnh ye cc sà, dc bit quan tam tói dôi tugng CNLE)
trong các loai hInh doanh nghip. Tuyên truyên, phô biên chj truang, du&ng lôi
cüa Bang, chIrth sách, pháp lust cüa Nhà nithc vâi nhUng ni dung thiêt thrc, phü
hçip vii nhu câu cüa CNLF) nhu: ni dung ca bàn cüa Hiên pháp, pháp 1ut Lao
dng, Cong doàn, Bâo hiêm xâ hOi, Bâo hiêm y tê, Bâo hiêm that nghip, An toàn
v sinh lao dng...
5. Hinh thüc tuyên truyn, PBGDPL cn linh boat, phü hçrp vâi diu kin
sOng và lam vic cüa CNILD; dOng thi gàn v&i Chuang trInh so 01/CTr-BCH
ngày 26/8/2020 cüa Tong Lien doàn ye day manh cong tác truyên thông Cong
doàn Vit Nam:
- Tài 1iu da dng, ng.ng9n, d hiu, d d9c, trInh bay sinh dng, phü hçip
vOi trmnh d và qu thai gian tiêp nhn cüa CNLD.
- Tich c1rc tuyên truyn, PBGDPL trên các phucing tin thông tin dai chüng
cüa to chCrc Cong doàn và các chucing trInh phOi hçp vó'i Dài Truyên hInh Vit Nam,
Dài Tiêng nói Vit Nam, Thông Tan xã Vit Nam, Báo Nhân dan....;
- Dy m?nh 1rng diing cOng ngh thông tin, mng xã hi trong cOng tác tuyên
truyên, PBGDPL cüa cong doàn các cap.
- Phi hçip vâi ngui si:r diing lao dng t chic tuyên truyn tr1rc tip tói
CNLD tai doanh nghip; sir dirng h thông ba truyén thanh ni b, bang tin, cô
dng trirc quan, tü sách pháp 1ut tai ca s; phôi hcTp boat dng cüa to tir quân
cong nhãn khu nhà tr9, di cOng nhân nông cot t?i doanh nghip trong cOng tác
tuyên truyên.
- T chirc các chin djch tuyên truyn, PBGDPL trong CNVCLD, nht là
vào djp hix&ng thig "Ngày Pháp 1u.t nrâc Cong hôa XHCN Vit Nam".
6. DM mâi ni dung, phucmg pháp giãng day b mon pháp lust t?i trufng
Dai h9c COng doàn, Dai h9c Ton Dirc Thäng, d.c bit chi trQng ni dung pháp
lut lao dng, cong doàn yà nhüng nti dung pháp lut khác có lien quan tr1rc tiêp
den CNLD; thng ci.r&ng phOi hgp vâi các Lien doan Lao dng tinh, thành phô,
Cong doàn ngành Trung rnmg và tuang ducxng to chirc dào tao, bOi duOng, tp
huân các ni dung pháp 1ut cho can b Cong doàn tai Ca s.
III. TO CH1C TIIC HIN
1. Ting Lien doàn Lao dng Vit Nam:
1.1. Ban hành K hoach to chirc thirc hin Két 1un s 80-KL/TW trong h
thông cOng doàn.
1.2. Giao Ban Tuyên giáo Tng Lien doàn:
- Theo dOi, don dc, tng hqp, báo cáo Doàn Chii tjch Tng Lien doàn v
tInh hinh trin khai, thirc bin Ket lu.n sO 80-KL/TW cña cong doàn các cap;
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- To chüc truyn thông v tlnh hInh to chirc, thrc hin Kêt 1un so 80KL/TW trên Cong thông tin din t1r cüa Tong Lien doàn, các phuang tin thông
tin dai chmg trong và ngoâi he thông cong doàn, trén m.ng xã hi — trang Cong
doàn Vit Nam;
1.3. Giao Ban Quan h Lao dng Tng Lien doàn:
- Nâng cao cht hxçmg xây dirng chInh sách, pháp lust lien quan trirc tiêp
den ngu1i lao dng;
- Tham muu nâng cao chit 1uçmg hoat dng cüa các van phông, trung tam,
to tu van pháp 1ut cong doàn;
- Hu&ng dn cong doàn cci s nâng cao cht luçmg thOa i.râc lao dng tp th.
1.4. Các Ban, dcin v tryc thuc Tng Lien doàn, thy theo chirc nàng, nhim
vçi cüa mInh, phOi hqp tO chirc, thrc hin Két lun so 80-KL/TW.
1.5. Các c quan báo chI trong h thng cOng doàn: t chirc truyn thông v
tInh hInh triên khai, thirc hin Kt lun sO 80-KL/TW gän vài tuyên truyên các
chü tnrong, ththng lôi cüa Dâng, chInh sách, pháp 1ut ci1a nhà n1.ryc và nhng
djnh huóng hoat dng cüa to chrc Cong doàn.
2. Các Lien doàn Lao dng tinh, thành ph& Cong doàn ngành Trung
uo'ng Va tirYng duo'ng:
2.1. Kh.n tnlcmg, nghiêm tüc quán trit tinh thn Kêt lun s 80-KL/TW trong
CNVCLD; tham mwu vói cap iy, phôi hcip vi chInh quyên dOng cap trong triên
khai, thirc hin cong tác tuyên truyên, PBGDPL trong CNVCLD; chti dng xây drng
kê hoch, chi do tO chirc thirc hin dOi vâi các cap cong doàn trrc thuc.
2.2. Hucng dk cong doãn ccr sâ phi hgp vói ngithi sü ding lao dng tO
chüc các hoat dng tuyên truyên, PBGDPL tri CNLD trong doanh nghip, gop
phân bâo v quyên và lçii Ich hcp pháp, chInh dáng ti.'r xa, trên din rng cüa to
chirc Cong doàn dOi vth doãn viên, CNLD.
Trên day là K hoach trin khai thirc hin Kt 1un s 80-KL/TW cüa Doàn
Chü tjch Tong Lien doàn Lao dng Vit Nam, dê nghj các Lien doàn Lao dng
tinh, thãnh phô, COng doàn ngành Trung ucmg và tl.rong dirong nghiêm tic triên
khai th'çrc hin, tong hop báo cáo kêt qua ye Tong Lien doãn (qua Ban Tuyên giáo
và email viethatuyengiaogmail,com) tmc ngày 20/11 hang nàm

Noi nhân:
- Thiràng tri,rc DCT TLD (b/c);
- Các LDLD tinh, thành phô;
- CD ngành TW và tuong dixong; - (tb/h)
- Cac Ban, dan vj trrc thuc TLD, Dông kInh gi'ri:
- VPTW Dáng, Ban TGTW (b/c);
- B Tix pháp (b/c);
- Liiu: VT, Ban TG TLD.
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