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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí Thư Trung 

ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ  

lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới 

 

Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động số 37-CT/TU ngày 

08/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (viết tắt là Chương trình hành động số 

37-CT/TU) thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí Thư 

Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao 

động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình mới (viết tắt là Chỉ thị số 37-

CT/TW), Sở Tư pháp xây dựng Kế hoạch thực hiện, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch 

số 130/KH-UBND ngày 14/12/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện 

Chương trình hành động số 37-CT/TU ngày 08/7/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí Thư Trung ương 

Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn 

định và tiến bộ trong tình hình mới (sau đây viết tắt là Kế hoạch số 130/KH-

UBND).  

2. Đảm bảo các nội dung của Kế hoạch được thực hiện đồng bộ, đúng 

quan điểm chỉ đạo tại Chỉ thị số 37-CT/TW ngày 03/9/2019 của Ban Bí Thư 

Trung ương Đảng và Chương trình hành động số 31-CTr/TU của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy, gắn với việc triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của ngành.   

II. NỘI DUNG, PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM, THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, thúc đẩy xây dựng 

quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ 

1.1. Tổ chức tuyên truyền, quán triệt nội dung Chỉ thị số 37-CT/TW, 

Chương trình hành động số 37-CTr/TU, Kế hoạch số 130/KH-UBND, các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lao động, 
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quan hệ lao động cho công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp, qua đó 

nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong việc triển khai thực hiện. 

- Đơn vị chủ trì: Văn phòng Sở; Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp 

luật và phổ biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

1.2. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động, việc 

làm, công đoàn, trong đó tập trung tuyên truyền những nội dung mới, cơ bản của 

Bộ luật Lao động năm 2019 và các Luật mới được Quốc hội thông qua có nội 

dung liên quan đến quan hệ lao động, việc làm tới các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp, hợp tác xã, người sử dụng lao động và người lao động bằng nhiều hình 

thức phù hợp. Chú trọng việc tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin 

đại chúng như Trang thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Trang 

thông tin điện tử Sở Tư pháp; Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên 

Quang; Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh; Báo Tuyên Quang… nhằm định 

hướng, vận động, tập hợp người lao động, người sử dụng lao động trong xây 

dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ; kịp thời ngăn chặn, phản bác 

các thông tin sai lệch, gây ảnh hưởng xấu tới quan hệ lao động và an ninh chính 

trị, trật tự, an toàn xã hội.  

 - Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.  Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quan hệ lao động 

2.1. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị thường xuyên kiểm tra, rà soát hệ 

thống văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành có nội dung 

liên quan đến quan hệ lao động, kịp thời phát hiện, tham mưu cơ quan, người có 

thẩm quyền xử lý những văn bản có nội dung không phù hợp.  

Tiếp tục thực hiện tốt công tác tham gia ý kiến, thẩm định văn bản quy 

phạm pháp luật, kiểm soát chặt chẽ quy trình xây dựng và chất lượng các dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh, đặc biệt là các văn 
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bản có nội dung liên quan đến quan hệ lao động, kịp thời phát hiện và kiên quyết 

đề nghị loại bỏ ngay từ khâu soạn thảo những nội dung không phù hợp. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện có hiệu quả 

công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật, trọng tâm là theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật về lao động, việc làm, vệ sinh an toàn lao động, bảo hiểm xã hội 

cho người lao động… Kịp thời phát hiện, kiến nghị cơ quan, người có thẩm 

quyền xử lý những vấn đề vướng mắc, bất cập trong quá trình thi hành pháp luật 

về lao động. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

2.3. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang giai đoạn 2020 - 2025 

được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1860/QĐ-UBND ngày 

16/12/2020. Tăng cường tư vấn, hỗ trợ các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh các vấn đề pháp lý có liên quan đến quan hệ lao động. 

- Đơn vị chủ trì: Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ 

biến, giáo dục pháp luật. 

- Đơn vị phối hợp: Các phòng, đơn vị có liên quan. 

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo dục 

pháp luật chủ trì, hướng dẫn các phòng, đơn vị thuộc Sở tổ chức triển khai thực 

hiện Kế hoạch này; theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện với Giám đốc Sở theo 

quy định. 
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2. Các phòng, đơn vị thuộc Sở căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao 

phối hợp với Phòng Xây dựng, kiểm tra, thi hành pháp luật và phổ biến, giáo 

dục pháp luật tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch. 

 Trên đây là Kế hoạch của Sở Tư pháp thực hiện Chỉ thị số 37-CT/TW 

ngày 03/9/2019 của Ban Bí Thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo, 

chỉ đạo xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong tình hình 

mới./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Sở LĐTBXH (để biết); 

- Giám đốc Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (T/hiện); 

- Trang TTĐT (đăng tải); 

- Lưu: VT, XDKTTHPL&PBGDPL. 

Thành.06b. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thược 
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