
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng 

đầu năm 2021 và phương hướng thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 87/KH-SLĐTBXH ngày 03/02/2021 Sở Lao động – 

Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2021; 

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu xin báo cáo tình 

hình thực hiện công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 6 tháng đầu 

năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 như sau: 

1. Công tác chỉ đạo điều hành 

Thực hiện theo Kế hoạch số 87/KH-SLĐTBXH ngày 03/02/2021 Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Kế hoạch thực hiện tuyên truyền, 

phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021, Trung tâm Dịch vụ việc làm chủ động xây 

dựng Kế hoạch số 281/KH-TTDVVL ngày 22/02/2021 nhằm tuyên truyền, phổ 

biến, giáo dục pháp luật năm 2021 tại Trung tâm Dịch vụ việc làm. 

Trung tâm thường xuyên đôn đốc, triển khai, quán triệt đến mỗi VC và 

người lao động, các đoàn thể về việc thực hiện các nội dung liên quan đến phổ 

biến, giáo dục pháp luật tiến tới xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. 

Ngoài ra, còn thực hiện tốt các chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo yêu cầu của 

cấp trên. 

2. Kết quả triển khai luật phổ biến, giáo dục pháp luật 

Trung tâm Dịch vụ việc làm đã triển khai luật phổ biến, giáo dục pháp luật 

(PBGDPL) thông qua việc lồng ghép các nội dung tuyên truyền, PBGDPL đến viên 

chức và người lao động qua các hình thức như buổi họp chi bộ định kỳ, họp giao ban, 

họp cơ quan, trên trang thông tin điện tử, niêm yết công khai tại bảng thông tin nội 

bộ của đơn vị với các nội dung như: 

- Tuyên truyền hiệu quả các nhiệm vụ được giao cần thực hiện trong năm 

2021 theo Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 06/10/2020 của Thủ tướng Chính 

phủ về ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của 

Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật của cán bộ, Nhân dân; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật và các văn bản 

hướng dẫn thi hành. 
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- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến vận động VC và người lao động tuân thủ, 

chấp hành pháp luật; tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa tội phạm và các vi 

phạm pháp luật; trong đó tập trung vào các quy định của Pháp luật hình sự, về 

phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội ma túy, mại dâm, cờ bạc,…); phòng cháy 

chữa cháy; quản lý vật liệu cháy nổ và công cụ hỗ trợ; cấm sản xuất, nhập khẩu, 

tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo; an toàn vệ sinh thực phẩm, thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí, phòng chống mê tín dị đoan. 

- Tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả các văn bản của Trung ương và của 

tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng, công tác cải cách hành chính. 

- Tiếp tục tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo 

có liên quan nhằm ngăn chặn dịch bệnh viên đường hô hấp cấp do vi rút Covid -

19 gây ra; thông tin đầy đủ về tình hình diễn biến dịch, khuyến cáo về các biện 

pháp phòng bệnh phù với tình hình dịch bệnh; Luật phòng, chống bệnh truyền 

nhiễm năm 2007; Luật khám bệnh, chữa bệnh năm 2019; Luật Dược năm 2016 và 

các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành. 

- Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả về pháp luật bảo vệ mội 

trường, pháp luật về an toàn thực phẩm, an toàn lao động. 

- Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện luật phòng chống tác hại của rượu bia 

năm 2019, Nghị định số 100/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của Chính phủ quy định xử 

phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt và các văn bản 

pháp luật khác có liên quan. 

- Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các Luật, Bộ luật được Quốc hội thông 

qua tại kỳ họp thứ 8, khóa XIV, bao gồm: Bộ luật lao động, Luật dân quân tự vệ, 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ, Luật bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, Công chức và Luật Viên chức; bổ sung một số điều của 

Luật nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam. 

- Tuyên truyền nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về quyền dân sự, 

chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho VC và người 

lao động. 

- Tiếp tục thực hiện quản lý, khai thác tủ sách pháp luật theo Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, 

khai thác tủ sách pháp luật.  

- Tiếp tục tổ chức tuyên truyền về công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường và ứng phó biến đổi khí hậu năm 2021; thực hiện “Chống rác thải nhựa”. 

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong PBGDPL; duy trì hoạt 

động có hiệu quả chuyên mục PBGDPL trên trang thông tin điện tử của đơn vị… 

3. Phương hướng hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 

- Tiếp tục đổi mới phương pháp, đa dạng hóa phương thức PBGDPL. 

- Tiếp tục tổ chức lồng ghép công tác tuyên tuyền PBGDPL vào các 

buổi hội nghị, các buổi họp giao ban, họp chi bộ định kỳ, họp cơ quan,… 



3 

 

 

- Tổ chức triển khai thực hiện văn bản sinh hoạt ngày Pháp luật cho toàn 

đơn vị. 

- Tiếp tục hoàn thiện tủ sách pháp luật ngày càng phong phú về nội 

dung phục vụ tốt cho công tác của đơn vị. 

- Thực hiện tốt chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất theo quy định. 

Trên đây là báo cáo kết quả công tác PBGDPL 6 tháng đầu năm 2021 và 

phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Trung tâm Dịch vụ việc 

làm tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu./. 
 

 

Nơi nhận:  
- Sở Lao động – TB&XH (b/c); 

- Trang TT; 

- Lưu: VT, HCTH. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Thùy Hương 
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