
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ VĂN HOÁ VÀ THỂ THAO  

Số:         /SVHTT-XDNSVH&GĐ 

V/v hưởng ứng Tháng hành động về  

an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Ninh Bình, ngày        tháng 3 năm 2021 

 

Kính gửi:    

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố;  

- Trung tâm Văn hóa - Thể thao/Trung tâm Văn hóa - Thể 

thao và Truyền thanh các huyện, thành phố; 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở. 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐNB ngày 02/3/2021 của Ban Chỉ đạo 

tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động về việc triển khai Tháng hành động 

về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Ninh Bình năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao 

yêu cầu Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao/Trung tâm 

Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố và các phòng, đơn vị 

thuộc Sở thực hiện một số nội dung sau: 

1. Công tác tuyên truyền  

1.1. Nội dung tuyên truyền 

* Chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, 

vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên” 

* Khẩu hiệu:  

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2021.  

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và 

Tháng công nhân năm 2021.  

- Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao 

động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên.  

- Đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện 

làm việc và nâng cao năng xuất lao động. 

- Chủ động rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất an toàn, vệ sinh lao 

động và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. 

- Tổ chức và tham gia huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động đầy đủ để 

phòng tránh tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.  

- Thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình và giải pháp bảo đảm an toàn, 

vệ sinh lao động và phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.  

- Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động.  

- Chung tay xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. 
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- Doanh nghiệp và người lao động chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ 

và trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động.  

- Bảo vệ sức khỏe người lao động – Bảo vệ nguồn lực của đất nước. 

1.2. Hình thức tuyên truyền 

Thực hiện đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền: tuyên truyền trực quan, 

chăng treo băng rôn, pano, áp phích (khuyến khích được làm từ các vật liệu thân 

thiện với môi trường) trên các tuyến đường, phố, trong khu dân cư, tại trụ sở cơ quan, 

đơn vị, trường học, các công trình văn hóa công cộng…; tuyên truyền trên hệ thống 

đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử, trang fanpage của cơ quan, đơn vị, địa 

phương về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Ninh Bình năm 2021. 

1.3. Thời gian tuyên truyền: Từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021.  

2. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao/Trung 

tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh các huyện, thành phố 

- Tổ chức tuyên truyền và hướng dẫn các xã, phường, thị trấn và các đơn vị 

có liên quan tuyên truyền về Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh 

Ninh Bình năm 2021 trong các hoạt động văn hóa, thể thao. 

- Lồng ghép tuyên truyền và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành 

động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Ninh Bình năm 2021 gắn với xây dựng cơ 

quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”.  

3. Các phòng, đơn vị thuộc Sở 

- Thực hiện lồng ghép nội dung tuyên truyền về Tháng hành động về an 

toàn, vệ sinh lao động tỉnh Ninh Bình năm 2021 trong hoạt động chuyên môn, 

nghiệp vụ. Thực hiện tuyên truyền trực quan tại trụ sở cơ quan, đơn vị. 

- Tổ chức các các hoạt động để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ 

sinh lao động tại cơ quan, đơn vị./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội; 

- UBND các huyện, TP (để P/hợp C/đạo);  

- Giám đốc, PGĐ Sở phụ trách; 

- Lưu: VT, XDNSVH&GĐ. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

   

Trần Việt Phương 
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