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S& /KH-LDLD Thñ Dt'rc, ngày  .20  thông  3  nãm 2022 

KE HOACH 
To chu'c hu'&ng u'ng "Ngày Pháp 1ut Vit Nam - 09/11" nám 2022 

Can cir K hotch s 60/KH-LDLD ngày 13 tháng 9 näm 2022 cüa Lien 
doàn Lao dng Thành phô Ho ChI Minh ye to chüc hung irng "Ngày Pháp 1uQ..t 
Viêt Narn - 09/11" näm 2022, Ban Thu'&ng vi Lien doàn Lao dçng thành phô 
Thu Dirc xay dirng kê hoch To chrc huOng üng "Ngày Pháp 1ut Vit Narn - 
09/1 1" näm 2022 vi ni dung cv the nhu sau: 

I. MIJC J3ICH, YEU CAU 

1. Mic dIch: 

- Huâng rng 10 näm Ca nuc t chüc Ngày Pháp 1ut Vit Nam - 09/11 
theo Lut Phô biên giáo dvc  pháp lut nám 2012, tiêp tvc  to chirc các hoat dng 
hu&ng irng Ngày Pháp 1ut Vit Nam - 09/11 nàm 2022 thiêt thvc, hiu qua; qua 
do tiêp tuc ton vinh, khäng djnh vj trI, vai trO HiCn pháp, pháp lu.t trong di 
song xà hi; bão v quyên con nguôi, quyên cong dan; giáo dvc  thirc thuqng 
ton Hiên pháp, phap 1ut cho can b, doàn viên Cong doàn, nguà'i lao dng trên 
dja bàn thành phô Thu Drc. 

- To sij dng thun, nim tin cüa doàn viên cOng doàn, ngui lao dng 
vào các chü truong cüa Dãng, chInh sách pháp lut cüa Nhà nuc, giáo dvc  tinh 
than yêu nuâc, tang cung khôi dii doàn két toàn ,dân tc trong sir nghip xây 
dirng và bão v TO quôc, day mnh hi nhtp quôc te. 

2. Yêu câu: 

- T chüc Ngày Pháp 1ut Vit Nam - 09/11 sâu rng, thit thirc, da dng 
vêhInh thirc, phong phü ye ni dung, phü hqp và tiCt kim, có tr9ng tam, tr9flg 
diem, không phô trucing, hInh thi'rc. 

- Tip tvc  phát huy vai trO, th mnh các phuong tin thông tin dai  chüng, 
trang thông tin din tü, trang fanpage cüa các don vj cong doàn co s trong 
tuyên truyên, phô biên rng rai ye Ngày Pháp lust Vit Nam - 09/11 den doàn 
vien cOng doàn, ngi.thi lao dng; tang cithng xà hi hóa trong tO chirc "Ngày 
Pháp lut Vit Narn - 09/11" tai  co quan, don vi. 

- Các co quan, don vj, can b, doàn viên cOng doàn, ngui lao dng cn 
xác djnh do là vic lam hang ngày, thi.thng xuyen, bang hành dng, vic lam cv 
the, nhàm tio sir chuyên biên can bàn, toàn din Va ben vüng trong thüc tir 
giác tuân thü, chap hành Hiên pháp và pháp lut; gän cOng tác xay dng, thi 
hành và bão v pháp 1u.t, phát huy dan chü, xay dirng Nhà nuóc pháp quyen, 
hoàn thin the chê kinh tê thj trueing djnh hung xä hi chü nghia. 



II. NQI DUNG, H!NH THI1'C VA THOI GIAN TO CHIC 

1. Ni dung th.rc hin: 

- T chirc các hoit dng tuyên truyn, ph bin các vAn bàn pháp 1ut có 
hiu lrc thi hành và vn dng doàn vién cong doàn, nguii lao dtngchâp hành, 
th?c hin: Bi Lut Lao dng nAm 2019, Lutt Cong doàn, Lutt BHXH, Lust Mitt 
trn To quOc Vit Nam nAm 2015, Lut Hôa giâi i cci s&, Lut tin ngixô'ng, tOn 
giáo, Lust  Phông, chông tharn nhQng, Nghj quyêt 54/2017/QH14 ngày 24 tháng 
11 nAm 2017 cüa Quôc hi ye thi diem co che, chInh sách dc thu phát triên 
Thành phô Ho ChI Minh; các Iut, nghj quyêt mói dugc Quôc hi khóa XIV 
thông qua hoc có hiu lirc nàrn 2021, 2022; chü trung cüa Dãng, chInh sách 
pháp lutt cüa Nba nuc ye khàc phc tác dng cüa di djch COVID- 19 dé phc 
hôi và phát triên kinh té,. . . và các Nghj djnh cüa Chinh phü ye xü pht các hành 
vi vi pharn hành chinh, nhât là trong lTnh virc trot tir xây drng, an toàn giao 
thOng, bão v môi tru'?ing, gop phân dna các quy djnh cüa pháp 1utt di vào cutc 
song. 

- Phi hçp t chirc tu vn pháp 1ut tai  các dGn vi,  doanh nghip có dông 
lao dng; to chirc tn van pháp 1ut luu dng tai  các dja bàn có nhiêu cong nhân 
lao dng. 

- Dy mnh ph bin, thông tin v cài cách tu pháp, cái each hành chinh, 
tr9ng tarn là cài cách thu tVc  hành chInh gAn vâi Chu dê nAm 2022 cüa Thành 
phô Ho ChI Minh "ThIch i1ng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch 
COVID-19, tiêp tiic nâng cao chat 1ucng xây dirng chInh quyên do thj, cai thin 
moi trung dâu tu, dOng hành cüng doanh nghip"; chinh sách bão hiêm xà hi, 
bâo hiêrn y tC, bâo hiêm that nghip, bào hiêm tai nan  lao dng, bnh nghê 
nghip; bâo trg xà hi, bâo dam an sinh xã hi,... gop phân xây dirng ChInh phü 
"ks' cuang, hem chinh, hành dng, sang tao,  bt phá, hiu qua". 

- Giáo ditc 2 thuc và igi ich cüa vic tuân thü, chp hành pháp lu.t; bi 
duông, khen thuing, tOn vinh gu'cing ngui tot, vic tot, diên hInh trong xay 
dirng, thi hành và bão v pháp 1ut; phC phán, dâu tranh vâi nhi~ng hành vi vi 
phrn pháp 1u.t hoc 1ch chuân xa hci. 

- Tang cu'ng phOi hgp kiCm tra, giárn sat các hoat  dng cüa chInh quyên, 
doanh nghip trong vic triên khai thrc hin các chInh sách cüa ChInh phü ye 
vic h trg nguäi lao dng khAc phc khó khAn do ânh huâng cüa dai  djch 
COVID- 19: Quyêt djnh so 08/2022/QD-TTg ngày 28/3/2022 cüa Thu tuóng 
ChInh phü quy djnh ye vic thrc hin chInh sách ho trg tiên thuê nba cho ngithi 
lao dng, Nghj quyêt so 68/NQ-CP ngày 0 1/7/2021 cüa ChInh phñ ye mt sO 
chInh sách h trg ngu6i lao dng và nguèi sr diing lao dng gp khó khãn do 
dai djch COVID-19; vic tuân thu và thrc hin Ngh djnh so 38/2022/ND-CP 
quy djnh ye müc luGng tOi thiêu vi ngui lao dng lam vic theo hgp dông lao 
dng cüa các doanh nghip; thirc hin nghiêm các quy ctnh pháp 1uQt ye phàng, 
chOng tharn nhüng, thrc hành tiêt kim, chông lang phi... 



2. HInh thIrc tuyên truyn, pIi bin: 

Cong tác phi hgp tuyên truyn tp trung cao dim vào tháng 10 và tháng 
11 näm 2022 vOi các hInh thirc phü hcip vi co quan, don vj, doanh nghip. Chü 
tr9ng mt so hInh thüc sau: 

- To chüc hi nghj báo cáo chuyên d, dang tái van ban pháp 1ut c.n 
tuyên truyên trên trang thông tin din t1r, trang fanpage cüa các don vj; tang 
cumg các hott dng thông tin, truyên thông: treo bang ron, pano, áp phIch tii 
các khu virc dông cong nhân lao dng, thông tin trén h thông ba trong doanh 
nghip... 

- Phi hgp vOi co quan, doanh nghip t chirc "Ngày Pháp 1ut Vit Nam - 
09/1 1" näm 2022 ti don vj và tiép tiic phôi hqp tuyên truyOn, phô biên nhU'ng 
diem mói cüa B Lut Lao dng näm 2019 có hiu lirc thi hành tü ngày 01 
tháng 01 nàm 2021, Nghj djnh sO 3 8/2022/ND-CP quy djnh ye müc hong tôi 
thiêu vi ngtrñ lao dng lam vic theo hçip dông lao dng trong doàn viên cong 
doàn, ngix?ii lao dng. 

- Phi hqp t chi'rc cac hot dng "Ngày Pháp 1u.t Vit Narn - 09/li" bang 
nhiêu hInh thirc da dtng: to chic hi thão, t9a dam, hi thi tim hiêu ye pháp 1ut; 
to chi'rc các hot dng tu van pháp 1ut mien phi, ra mat các TO tix van pháp 
1ut,. 

- Tang cung vit bài däng tin ph bin pháp lut, các quy djnh rnôi có 
lien quan den doàn viên cong doàn, ngui lao dng vã các hoat dng to chirc 
Ngày Pháp 1u.t Vit Nam trên trang thông tin din tt:r, trang fanpage cüa co 
quan, don vj. 

3. Thbi gian thijc hin: 

Các hott dng hisâng rng "Ngày Pháp 1ut Vit Nam - 09/11" nàm 2022 
to chüc thix&ng xuyên, lien tic; dc bit trong 02 tháng cao diem là tháng 10 và 
tháng 11 nãm 2022 CáC co quan, don vj, doanh nghip tp trung triên khai dông 
1ot các ho?t  dng tuyên truyên, phô biên ye "Ngày Pháp 1ut Vit Nam - 09/11" 
ti co quan, don vj. 

III. KHAU HIEU TUYEN TRUYEN "NGAY PHAP LUJT VI1T 
NAM - 09/11" NAM 2022: 

1. TIch crc hu&ng 1rng Ngày pháp 1ut Nuc Cong hôa xã hi Chü nghia 
Vit Nam (9/11) 

2. Sang va lam vic theo Hin pháp, pháp lutt là thit thirc huâng lrng 
Ngày pháp 1ut NirOc Cong hôa xä hi Chü nghia Vit Nam (9/11). 

3. TIch circ tim hiu pháp 1ut, nghiêm chinh chip hành pháp lu.t là trách 
nhim cüa mçi cOng dan. 

4. Toàn dan xây dirng, thi hành và bão v Hin pháp vi mic tiêu dan giàu, 
nthc mnh, dan chü, cOng bang, van minh. 



TM. BAN THIXUNG VJ 
,HU TICH 

5. Nghiêm chinh ch.p hành Hin pháp, pháp 1ut là báo v chInh ban,  gia 
dInh ban  và xây dirng xâ hOi  dan chü, cong bang, van minh. 

6. Thi,xc hin pháp lut là quyn và nghia v1j cüa mi cong dan. 

IV. TO CHUC THI)C HIN 

1. Lien doàn Lao dng thành phô Thu DIrc 

- T chirc các hoat dng hu'ing 1rng "Ngày Pháp 1ut nilâc Cong  hôa xã 
hi chü nghia Vit Nam - 09/1 1" näm 2022 trang trçng, tiêt kim, hiu qua vi 
ni dung, hInh thtrc phü hgp diêu kin thrc tê; 

- Xây dirng K hoach hu&ng üng "Ngày pháp lut Vit Nam — 9/11" triên 
khai den các cong doàn cci so; 

- Dy rnanh cOng tác tuyên truyn bng hInh thüc c dng trrc quan trong 
02 tháng cao diem là tháng 10 vâ tháng 11 nàm 2022; to chüc tuyên truyên, ttp 
huân các van bàn pháp lutt có lien quan den nguOi lao dng; to chüc til van 
pháp lut km dng tai  các doanh nghip có dông lao dng và khu vrc nba tr9, 
khu lu'u trü cong nhân; tiCn hành rà soát các Cong doàn co sO có tir 500 lao dng 
trO len và các to cOng nhân tir quán khu nba tr9 hrOng dan thành 1p To Tix van 
pháp lut hoc bô trI can bi lam cong tác tu van pháp 1ut tai  doanh nghip 
nhäm kjp thOi bão v quyên và lcii ich hgp pháp, chInh ctáng cüa nguOi lao &ng. 

2. Cong doàn co sO' trirc thuc 

D nghj can cO tInh hInh thrc t cüa don vj chü dng dy manh  cong tác 
hu'ông ing Ngày pháp 1ut lao dng bang các hInh thic nhu dang tài các khâu 
hiu hInh ánh tuyên truyên trên trang thông tin din tO, trang fanpage cOa các 
don vj; tang cuO'ng các hoat dng thông tin, truyên thông: treo bang rOn, pano, 
áp phIch; phôi hçp chInh quyên, chü doanh nghip to chOc các buôi tuyên 
truyên, tu van pháp lut ngay tai  don vj. 

Kêt thüc thOi gian to chOc thirc hin "Ngây Pháp lut Vit Nam - 09/11", 
dC nghj các don vj gi:ri báo cáo ye Lien doàn Lao dng thành phO Thu DOc qua 
b phn Tuyên giáo (dja chi mail tuyengiao.ldldtpthuducgmail.com) dê tong 
hgp truó'c njàv 1 0/11/2022.  

Trên day là K hoach to chi:rc hithng Ong "Ngày Pháp lut Vit Nam - 
09/1 1" näm 2022, dê nghj các cOng doàn co sO quan tam thirc hin./. 

]Vo'i nhiz: 
- Iii uèng trirc LDLD TP. HCM; 
- Baii Tuyên gio LDLD TP. HCM; 
- Ban Tuyên giáo Thành iy  ThCI Dic; 

Các bô phãn chuyên dé LDLD Ip ThCi Drc; 
- Cong doàn co sà trffc thuçC; 
- Lw.i: VT. TG. 
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