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SỐ: Ớ//HD-LĐLĐ la Grai, ngày 08 tháng 01 năm 2021

HƯỚNG DẪN
về việc Triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14

Thực hiện Kế hoạch số 02/KH-LĐLĐ, ngày 06/01/2021 của Ban Thường vụ 
LĐLĐ tỉnh Gia Lai về triển khai thi hành Bộ luật Lao động số 45/2019/QH14 (sau 
đây gọi tắt là Bộ luật Lao động 2019) có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021; Ban 
Thường vụ LĐLĐ huyện la Grai Hướng dẫn triển khai thực hiện kế hoạch thi hành 
Bộ Luật Lao động 2019 đến các CĐCS trực thuộc những nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Triển khai thi hành Bộ luật Lao động 2019 đến các công đoàn cơ sở trực 

thuộc thống nhất, đồng bộ và hiệu quả; xác định nội dung, công việc và cơ chế phối 
hợp với chính quyền, cơ quan, đơn vị, chuyên môn đồng cấp, doanh nghiệp trong 
việc triển khai thi hành Bộ luật Lao động 2019.

2. Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của tổ chức Công đoàn trong việc đồng 
hành cùng chính quyền, cơ quan, đơn vị, chuyên môn đồng cấp, người sử dụng lao 
động và hỗ trợ đoàn viên, người lao động trong quá trình triển khai thi hành Bộ luật 
Lao động 2019.

3. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, phổ biến cho đoàn viên, người lao động cập 
nhật các thông tin về pháp luật lao động, nhất là những nội dung mới được sửa đổi, 
bổ sung, các văn bản hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động 2019, giúp đoàn viên, 
người lao động nắm bắt kịp thời các thông tin về quyền và nghĩa vụ của người lao 
động để thực hiện đúng các quy định của pháp luật, góp phần xây dựng quan hệ lao 
động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

4. Các Công đoàn cơ sở tích cực, chủ động triển khai thực hiện Kể hoạch theo 
đúng nội dung, tiến độ, hiệu quả.

II. NỘI DUNG THựC HIỆN
1. Tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành Bộ luật Lao động
Thường xuyên nắm bắt thông tin, tập hợp ý kiến đoàn viên, người lao động 

trong quá trình triển khai thi hành pháp luật lao động, tập trung vào những quy định 
còn vướng mắc, chưa phù hợp để kiến nghị các cấp, ngành chức năng có thẩm quyền 
sửa đối, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.

Chủ động đề xuất với cấp ủy, phối họp với chính quyền, chuyên môn đồng 
cấp, người sử dụng lao động tổ chức đối thoại với đoàn viên, người lao động, nhằm 
trao đổi và giải đáp pháp luật lao động để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá 
trình thực hiện quy định của Bộ luật Lao động 2019.

2. Tuyên truyền, phổ biến về Bộ luật Lao động và các văn bản quy định 
chi tiết, hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động 2019.

Tuyên truyền, phổ biến những nội dung mới của Bộ luật Lao động; các văn 
bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, tập trung vào những nội dung liên quan
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trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của người lao động, người sử dụng lao động (thông qua 
các hội thảo, hội nghị, phương tiện thông tin đại chúng, Internet, sách hướng dân áp 
dụng Bộ luật Lao động...).

Thường xuyên thực hiện các chuyên mục, chương trình, tin, bài phổ biến Bộ 
luật Lao động 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành trên trang thông tin điện tử và 
các phương tiện mạng xã hội của tổ chức công đoàn.

3. Giám sát viêc triển khai thưc hiên Bô luât Lao đông 2019.
Hằng năm CĐCS xây dựng Kế hoạch giám sát tình hình thực hiện Bộ luật Lao 

động tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp để kịp thời phát hiện những vi phạm; kiến 
nghị xử lý hành vi vi phạm và đề nghị các cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung cơ chế 
thực thi và chính sách, quy định phù họp với thực tiễn.

III. TỔ CHỨC THựC HIỆN
1. Liên đoàn Lao động huyện
Căn cứ Kế hoạch của Liên đoàn Lao động tỉnh xây dựng và ban hành hướng 

dẫn, đồng thời đôn đốc, hỗ trợ và triển triển khai đến Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Nắm bắt tình hình, nguyện vọng của người lao động và người sử dụng lao 

động nhằm tạo cầu nối, đồng hành với doanh nghiệp thực thi Bộ Luật lao động.
2. Công đoàn CO’ sở
Tuyên truyền phổ biến rộng rãi Bộ luật Lao động 2019, nhất là những điểm 

mới của Bộ luật Lao động 2019 đến đoàn viên và người lao động.
Lắng nghe ý kiến nguyện vọng của đoàn viên để sớm giải quyết những vướng 

mắc phát sinh tại cơ sở; kịp thời báo cáo, phản ảnh với Công đoàn cấp trên các vấn đề 
bức xúc, khó xử lý trong việc thực hiện pháp luật lao động để có các giải pháp hỗ trợ.

Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài nhà nước, đơn vị sự nghiệp ngoài công 
lập tham gia với người sử dụng lao động xây dựng nội quy, quy chế của doanh 
nghiệp, đơn vị thực hiện tốt quy định của pháp luật để đảm bảo quyền lợi cho đoàn 
viên, người lao động góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và 
tiến bộ tại đơn vị, doanh nghiệp.

Thông tin kịp thời và định kỳ báo cáo việc chấp hành pháp luật lao động tại 
đơn vị, doanh nghiệp về Liên đoàn Lao động huyện để tổng họp báo cáo các cấp có 
thẩm quyền cấp trên theo dõi, chỉ đạo và xử lý theo quy định.

Trên đây là Hướng dẫn về việc triển khai thi hành Bộ luật Lao động 2019 
trong hệ thống công đoàn trên địa bàn huyện Grai, đề nghị các Công đoàn cơ sở trực 
thuộc quán triệt, xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện có hiệu quả./.

Nơi nhân: TM. BAN THƯỜNG v ụ
- Các CĐCS trực thuộc;
-Ban Dân Vận Huyện ủy;
- Ban Tuyên giáo Huyện ủy;
- ủy ban MTTQVN huyện;
-Chi bộ Dân Vận;
- Lưu: LĐLĐ.

Trịnh Hưng Trọng Quyến
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