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 UBND TỈNH QUẢNG TRỊ  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

SỞ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 VÀ XÃ HỘI  

Số:1409/LĐTBXH-LĐVLATLĐ  Quảng Trị, ngày 29 tháng 7  năm 2020 

V/v đề nghị tham gia ý kiến đối với dự  

thảo Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật  

      Lao động giai đoạn 2020-2024  
 

     
  Kính gửi:  

       - Các Sở: Tư pháp, Nội vụ, Tài chính,  

         Thông tin - Truyền thông; 

    - Liên đoàn Lao động tỉnh; 

    - Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 

       - Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

       - Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

       - Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

          

Thực hiện Công văn số 3240/UBND-VX ngày 20/7/2020 của UBND 

tỉnh Quảng Trị về việc thực hiện Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao động 

năm 2019, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã dự thảo Kế hoạch triển 

khai Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 

từ 2020 - 2024 (đính kèm công văn).  

Đề nghị quý cơ quan tham gia ý kiến đóng góp bằng văn bản đối với dự 

thảo Kế hoạch, để Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn chỉnh bản dự 

thảo trước khi trình UBND tỉnh ban hành. 

Văn bản tham gia xin gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (địa 

chỉ 131 Quốc lộ 9, Đông Hà, Quảng Trị), đồng thời gửi bản điện tử qua địa chỉ 

mail: levanxa@quangtri.gov.vn trước ngày 10/8/2020 

Kính đề nghị quý cơ quan quan tâm, tham gia đóng góp ý kiến./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- PGĐ phụ trách; 

- Lưu: VT, LĐ-VL-ATLĐ.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Thị Hải Yến 
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 UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 TỈNH QUẢNG TRỊ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
  

 Số:                 /KH-UBND Quảng Trị, ngày     tháng    năm 2020  

 

KẾ HOẠCH  

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

trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn từ năm 2020-2024 

Thực hiện Quyết định số 641/QĐ-LĐTBXH ngày 08/6/2020 của Bộ Lao 

động-Thương binh và Xã hội ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Bộ luật 

Lao động số 45/2019/QH14, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị ban hành Kế 

hoạch triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 trên địa bàn tỉnh 

Quảng Trị giai đoạn từ năm 2021-2024 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

 a) Xác định nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và trách 

nhiệm, cơ chế phối hợp giữa các Sở, Ban ngành, Đoàn thể liên quan và các địa 

phương trong triển khai thi hành Bộ luật Lao động để đảm bảo các quy định 

của Bộ luật được triển khai trên thực tế. 

b) Nâng cao nhận thức và trách nhiệm triển khai thi hành Bộ luật Lao 

động của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức và người dân. 

c) Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật lao động của người lao động, 

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

người sử dụng lao động. 

2. Yêu cầu 

a) Bảo đảm triển khai thi hành Bộ luật Lao động thống nhất, đồng bộ và 

hiệu quả. 

b) Các Sở, Ban ngành và các địa phương tích cực, chủ động triển khai 

thực hiện Kế hoạch theo đúng nội dung, tiến độ, đảm bảo chất lương, hiệu quả, 

tiết kiệm; kịp thời phát hiện, báo cáo và đề xuất giải pháp đối với những vấn đề 

phát sinh. 

II. NỘI DUNG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN      

1. Xây dựng, in ấn nguồn tài liệu triển khai Bộ luật Lao động và các 

văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động phát 

cho người lao động và người sử dụng lao động 

a) Nội dung tài liệu:  

- Tờ rơi với những nội dung tóm tắt chính của Bộ luật Lao động. 

- Sổ tay giải đáp các văn bản pháp luật lao động. 
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b) Cơ quan chủ trì: Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì.  

c) Cơ quan phối hợp: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban 

quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

d) Thời hạn hoàn thành: 

Hoàn thành trước quý II hằng năm, từ năm 2021 đến năm 2023. 

2. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về Bộ luật Lao động và các văn 

bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động 

2.1. Giới thiệu, phổ biến các nội dung mới của Bộ luật Lao động và các 

văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động cho người 

sử dụng lao động, người lao động bằng các hình thức phù hợp với từng địa 

bàn, đối tượng 

a) Nội dung: Giới thiệu, phổ biến các nội dung mới của Bộ luật Lao động 

và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, tập trung vào những nội 

dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử 

dụng lao động (thông qua hội nghị; trang website của các Sở, Ban ngành, Đoàn 

thể liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; tờ rơi, sổ tay và 

công văn triển khai thi hành các quy định của Bộ luật lao động, ...).  

b) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 

c) Cơ quan phối hợp: Liên đoàn lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố. 

d) Thời gian thực hiện: Từ tháng 09/2020 đến tháng 12/2021. 

2.2. Giới thiệu, phổ biến các nội dung mới của Bộ luật Lao động và các 

văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động trên Đài 

Phát thanh - Truyền hình và Báo Quảng Trị 

a) Nội dung: Giới thiệu, phổ biến các nội dung mới của Bộ luật Lao động 

và các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, tập trung vào những nội 

dung liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử 

dụng lao động. 

b) Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp. 

c) Cơ quan phối hợp: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Liên đoàn lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên 

minh Hợp tác xã tỉnh, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị và Ủy 

ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

d) Thời gian thực hiện: Từ tháng 9/2020 đến tháng 12/2021. 
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3.3. Thực hiện các chuyên mục phổ biến Bộ luật Lao động và các văn 

bản hướng dẫn thi hành trên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Quảng 

Trị 

a) Nội dung: Thực hiện các chuyên mục phổ biến Bộ luật Lao động và các 

văn bản hướng dẫn thi hành để đăng tải trên chuyên mục lao động - việc làm đã 

có trên Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Quảng Trị. 

b) Cơ quan chủ trì: Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh chủ trì. 

c) Cơ quan phối hợp: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Sở Thông tin 

và Truyền thông, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban 

quản lý Khu kinh tế tỉnh, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Trị và 

Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

d) Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

3. Tập huấn cho đội ngũ tham mưu quản lý lao động để thực hiện nội 

dung mới của Bộ luật 

a) Nội dung:  

- Soạn thảo tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ, tài liệu tập huấn tăng cường 

năng lực cho cho đội ngũ tham mưu quản lý lao động. 

- Tổ chức tập huấn cho đội ngũ tham mưu quản lý lao động (bao gồm cán 

bộ tham mưu quản lý nhà nước về lao động ở Phòng Lao động-Thương binh và 

Xã hội, Liên đoàn Lao động cấp huyện; cán bộ công đoàn cơ sở, người tham 

mưu công tác nhân sự ở các doanh nghiệp) để thực hiện nội dung mới của Bộ 

luật Lao động. 

b) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 

c) Cơ quan phối hợp: Liên đoàn lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp 

tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân 

dân các huyện, thị xã, thành phố. 

d) Thời gian thực hiện: Quý III hằng năm (từ năm 2020 đến năm 2023). 

4. Đối thoại về pháp luật lao động 

a) Nội dung: Đối thoại/trao đổi/giải đáp pháp luật lao động nhằm tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc trong quá trình áp dụng Bộ luật Lao động hoặc kịp thời 

ban hành, trình cấp có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật để 

khắc phục khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực thi Bộ luật Lao động. 

b) Hình thức: Tổ chức hội nghị đối thoại. 

c) Cơ quan chủ trì: Luân phiên chủ trì. 

- Năm 2021, đề nghị Liên đoàn Lao động chủ trì. 

- Năm 2022, đề nghị Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh chủ trì. 

- Năm 2023, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì. 
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d) Cơ quan phối hợp: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao 

động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên minh Hợp 

tác xã tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

đ) Thời gian thực hiện: Hằng năm, từ năm 2021 đến năm 2023. 

5. Sắp xếp tổ chức, bộ máy và biên chế để thực hiện nội dung mới của 

Bộ luật Lao động 

a) Nội dung: 

- Căn cứ quy định của Trung ương để xây dựng đề án sắp xếp tổ chức, bộ 

máy và biên chế của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, Phòng Lao động-

Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, Hội đồng trọng tài lao 

động, hòa giải viên lao động ... để thực hiện nội dung mới của Bộ luật Lao động. 

- Sắp xếp tổ chức, bộ máy và biên chế để thực hiện nội dung mới của Bộ 

luật Lao động. 

b) Cơ quan chủ trì:  

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chủ trì xây dựng và thực hiện đề án 

sắp xếp tổ chức, bộ máy và biên chế của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội, 

Hội đồng trọng tài lao động. 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chủ trì xây dựng và thực 

hiện đề án sắp xếp tổ chức, bộ máy và biên chế của Phòng Lao động-Thương 

binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố, hòa giải viên lao động. 

c) Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh 

nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh. 

d) Thời gian thực hiện: Từ tháng 10/2020 đến tháng 12/2021. 

6. Kiểm tra tình hình thực hiện Bộ luật Lao động 

a) Nội dung: Định kỳ hằng năm, tổ chức kiểm tra tình hình thực hiện Bộ 

luật Lao động tại các địa phương, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện và chấn 

chỉnh các vi phạm quy định của Bộ luật Lao động. 

b) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 

c) Cơ quan phối hợp: Liên đoàn lao động tỉnh, Ban quản lý Khu kinh tế 

tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

d) Thời gian thực hiện: Hằng năm, bắt đầu từ năm 2021. 

7. Tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện các hoạt động của Kế 

hoạch và sơ kết 3 năm tình hình thực hiện Bộ luật Lao động 

a) Nội dung: Tổng hợp, báo cáo kết quả việc thực hiện các hoạt động của 

Kế hoạch và sơ kết 3 năm tình hình thực hiện Bộ luật Lao động.  

b) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động-Thương binh và Xã hội. 
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c) Cơ quan phối hợp: Sở Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông, Liên 

đoàn lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Liên minh Hợp tác xã tỉnh, 

Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

d) Thời gian thực hiện: Trước ngày 30 tháng 11 hằng năm. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN    

1. Trách nhiệm thực hiện 

a) Các Sở, Ban ngành và các cơ quan liên quan có trách nhiệm thực hiện 

các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này. 

b) Trên cơ sở Kế hoạch này, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

ban hành Kế hoạch và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được phân công tại địa 

phương và bố trí nguồn lực để tổ chức thực hiện. 

c) Đề nghị các Đoàn thể liên quan ban hành Kế hoạch và tổ chức triển 

khai thực hiện.  

2. Kinh phí bảo đảm thực hiện  

a) 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. 

b) Hằng năm, trên cơ sở dự toán của các Sở, Ban ngành, Đoàn thể, cơ 

quan liên quan, Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí để 

thực hiện Kế hoạch này./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động-TB và XH; 

- TT/HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: LĐ-TB và XH, Tư pháp, Nội vụ,  

Thông tin - Truyền thông, Tài chính; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh;  

- Liên minh HTX tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh; 

- Báo Quảng Trị; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lưu VT, VX. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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