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KẾ HOẠCH 

Triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14  
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 132/KH-UBND ngày 06/8/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc Triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 

45/2019/QH14 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, Sở Nông nghiệp và PTNT xây 

dựng kế hoạch triển khai thực hiện như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nhằm nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các phòng, ban, các đơn vị, 

tổ chức, người sử dụng lao động và tổ chức đại diện người sử dụng lao động, 

người lao động và công đoàn về những nội dung mới của Bộ luật Lao động qua 

đó góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động. Nâng cao hiệu quả 

thực thi pháp luật lao động và công tác quản lý nhà nước về lao động. 

2. Yêu cầu 

- Bảo đảm triển khai thi hành Bộ luật Lao động đúng tiến độ và hiệu quả.  

Xác định rõ trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị, các tổ chức liên quan trong 

việc triển khai thi hành Bộ luật Lao động.  

- Triển khai phổ biến bằng nhiều hình thức cho các đối tượng với những 

nội dung phù hợp từng đối tượng, chú trọng phổ biến các quy định pháp luật cụ 

thể để nâng cao tính hướng dẫn thực hiện. 

- Lồng ghép công tác triển khai thi hành Bộ luật Lao động với công tác 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước 

trong thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của ngành, của các 

phòng, ban, đơn vị. 

II. NỘI DUNG, HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Nội dung triển khai 

Quán triệt, phổ biến nội dung mới của Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 

đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV kỳ họp 

thứ 8 thông qua ngày 20/11/2019 và đã được Chủ tịch nước công bố tại Lệnh số 

08/2019/L-CTN ngày 03/12/2019 và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Bộ luật Lao động. 
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2. Hình thức triển khai thực hiện 

2.1. Trực tiếp: tổ chức Hội nghị triển khai, tập huấn, phổ biến tuyên truyền liên 

quan trực tiếp đến quyền và nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động. 

2.2. Gián tiếp: triển khai phổ biến Bộ luật Lao động trên trang website, hệ 

thống VNPT-iOffice, các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội…; phát 

hành tờ rơi, tờ gấp đến tay người lao động và người sử dụng lao động. 

3. Đối thượng, thời gian 

3.1. Đối tượng: Lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

thuộc các phòng, ban, đơn vị thuộc phạm vụ quan lý. 

3.2. Thời gian thực hiện: Năm 2021.  

III. KINH PHI THỰC HIỆN 

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ tại Kế hoạch này được bảo đảm từ ngân 

sách nhà nước theo quy định và nguồn kinh phí hợp pháp khác (nếu có). 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Trên cơ sở nội dung của Kế hoạch này, giao các phòng, đơn vị tổ chức, 

triển khai phù hợp với tình hình cơ quan đơn vị và Báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện gửi về Sở (qua Văn phòng) trên hệ thống VNPT-iOffice để tổng hợp, 

báo cáo UBND tỉnh theo quy định: 

- Báo cáo 6 tháng trước ngày 30/6 hàng năm. 

- Báo cáo năm trước ngày 10/12 hằng năm. 

Yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện 

đảm bảo chất lượng và thời gian quy định./. 

 

 

Nơi nhận:                
- Sở LĐTB&XH tỉnh;                                                                          

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở; 

- Trang TTĐT của Sở NN&PTNT; 

- Lưu:VT,VP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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