
1

UỶ BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG  TRẦN HƯNG ĐẠO 

              Số:       /BC-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

     TP. Hải Dương, ngày      tháng 11  năm 2022

BÁO CÁO
Kết quả thực hiện tuyên truyền phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái 

quy định của pháp luật trên hệ thống loa phát thanh năm 2022

Thực hiện Công văn số 290/LĐTBXH ngày 16 tháng 10 năm 2022 của 
Phòng Lao động TB&XH về việc tuyên truyền phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao 
động trái quy định của pháp luật trên hệ thống phát thanh phường (xã) năm 2022, 
UBND phường Trần Hưng Đạo báo cáo kết quả thực hiện công tác trên, cụ thể như sau:

1. Công tác triển khai chỉ đạo:
Thực hiện sự chỉ đạo của Phòng Lao động TB&XH, căn cứ vào tình hình 

thực tế của địa phương, UBND phường Trần Hưng Đạo đã tổ chức họp và phân 
công nhiệm vụ cho bộ phận phát thanh thực hiện công tác biên tập và phát thanh 
trên hệ thống phát thanh của phường, phân công đồng chí Phó Chủ tịch UBND 
phường trực tiếp theo dõi, quản lý và đôn đốc công việc trên.

2. Kết quả thực hiện:
Căn cứ nội dung tuyên truyền do Phòng Lao động Thương binh và Xã hội 

cung cấp, Trưởng đài truyền thanh được phân công đã biên tập nội dung và tổ chức 
phát thanh trên hệ thống truyền thanh của phường (xã), cụ thể như sau:

2.1. Phụ trách biên tập và phát thanh:
Biên tập: Đồng chí Đinh Thị Phương Anh - Trưởng Đài phát thanh
Phát thanh: Đồng chí Đinh Thị Phương Anh , Trưởng Đài
2.2. Nội dung tuyên truyền:
Tuyên truyền những quy định đối với lao động chưa thành niên; Quy định 

pháp luật khi sử dụng lao động trẻ em dưới 15 tuổi; Những chế tài đối với các hành 
vi vi phạm về việc sử dụng người lao động là người chưa đủ 15 tuổi.

2.3. Thời gian, thời lượng phát thanh trên hệ thống:
- Thời gian phát thanh: Từ ngày 24/10/2022 đến ngày 22/11/2022
-  Số lần phát thanh: 60 lần (07 ngày /tuần, 02 lần/ngày).
- Thời lượng: Từ 10 đến 15 phút mỗi lần phát thanh
2.4.Số lượng bài biên tập và phát thanh trên hệ thống:
Gồm 15 bài, mỗi bài phát 04 lần.
2.5. Kết quả tuyên truyền:
Thông qua các buổi truyền thanh trên hệ thống phát thanh của phường, nhận
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thức của cán bộ và nhân dân phường Trần Hưng Đạo về tuyên truyền phòng ngừa, 
giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật được nâng lên. 

Trên đây là kết quả tuyên truyền trên hệ thống phát thanh của phường về 
phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật, UBND phường 
Trần Hưng Đạo báo cáo phòng Lao động Thương binh và Xã hội thành phố./.

Nơi nhận:
- Phòng LĐTB&XH thành phố;
- Lãnh đạo UBND phường;
-Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
PHÓ CHỦ TỊCH

Phạm Thị Hương
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