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KẾ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động về an toàn - vệ sinh lao động
thành phố Tam Điệp năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-BCĐNB ngày 02/03/2021 của Ban Chỉ đạo
Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Ninh Bình về việc triển khai
Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Ninh Bình năm 2021. UBND
thành phố Tam Điệp triển khai Kế hoạch Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao
động (ATVSLĐ) trên địa bàn, cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Phát động đợt cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của
người sử dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công
tác ATVSLĐ; đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình.
2. Yêu cầu
Tổ chức các hoạt động có hiệu quả thiết thực, phù hợp và có sự tham gia,
phối hợp của các cấp, các ngành, đoàn thể, địa phương, các tổ chức, cơ quan
truyền thông, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động cả trong khu vực có
hợp đồng lao động và không có hợp đồng lao động; đảm bảo yêu cầu phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 của Chính phủ, địa phương và an toàn sức khỏe cho
người lao động, cộng đồng.
II. CHỦ ĐỀ
Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 được phát động với 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” nhằm đẩy mạnh các hoạt động
phòng ngừa TNLĐ, BNN và nâng cao năng suất lao động tại nơi làm việc.
III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI
1. Thời gian tổ chức: Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 được tổ
chức từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021.
2. Phạm vi triển khai: Trên toàn thành phố.
IV. NỘI DUNG TỔ CHỨC
1. Tăng cường các hoạt động truyền thông, tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện về
kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động, như: xây dựng, phát sóng các thông
điệp, phóng sự, cảnh báo phòng ngừa tai nạn lao động; phát sổ tay, tờ rơi, tài liệu
hướng dẫn, video tuyên truyền về AT-VSLĐ tới các doanh nghiệp, người lao động;

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của thành phố, hệ thống đài
truyền thanh của xã, phường và hệ thống thông tin của doanh nghiệp.
2. Tổ chức các hoạt động tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện kỹ năng làm việc
an toàn cho người lao động, cho doanh nghiệp, trong khu vực làng nghề, phi kết
cấu; tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, rà soát các nguy cơ mất AT-VSLĐ tại các
công trình xây dựng, giao thông nơi đông người qua lại, trường học, khu dân cư về
an toàn điện, hàn cắt kim loại, phòng ngừa tai nạn ngã cao, vật rơi, đổ sập, cuốn
cán,…
3. Tăng cường các hoạt động phối hợp giữa các ban, ngành chức năng của
thành phố trong các hoạt động kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của
pháp luật AT-VSLĐ tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất có nguy cơ rủi ro cao
về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như: sử dụng nồi hơi, thiết bị nâng, hàn cắt
kim loại, làm việc trong không gian hạn chế, xây dựng, điện,… việc sử dụng, kiểm
định máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; công
tác huấn luyện về AT-VSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên
địa bàn thành phố.
4. Tổ chức các hoạt động có sự tham gia của doanh nghiệp, người lao động
như: Hội thi về AT-VSLĐ, tọa đàm, đối thoại triển khai chính sách với doanh
nghiệp, người lao động về AT-VSLĐ; tổ chức giao lưu, thăm quan các mô hình
điển hình làm tốt về AT-VSLĐ; tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, hội nghị,
hội thảo chuyên đề về AT-VSLĐ; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình
nạn nhân bị TNLĐ, BNN.
5. Khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công
tác AT-VSLĐ năm 2021 nhân dịp tổ chức tháng hành động AT-VSLĐ.
V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố:
- Là cơ quan tham mưu cho Uỷ ban nhân dân thành phố, xây dựng kế
hoạch, hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các xã, phường, các đơn vị, doanh nghiệp, đơn
vị, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố hưởng ứng các hoạt động của
Tháng hành động về ATVSLĐ hiệu quả, thiết thực, phù hợp.
- Phối hợp với Phòng Văn hóa - Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Thể thao
và Truyền thanh thành phố triển khai căng treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên trên một
số tuyến đường chính, khu công nghiệp, chạy chữ điện tử màn hình Led, xây dựng
và phát thanh các bài tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh.
- Phối hợp với cơ quan chuyên môn của Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội, các phòng, ngành chức năng của thành phố triển khai các hoạt động hưởng
ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021.
- Kiểm tra, đôn đốc các cơ sở sản xuất kinh doanh hưởng ứng thực hiện
Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2021.
- Tổ chức đoàn, phối hợp với các ban, ngành chức năng kiểm tra và xử lý vi
phạm về ATVSLĐ đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ rủi ro cao về
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
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- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về An toàn vệ sinh
lao động năm 2021 về Ban Chỉ đạo thực hiện Tháng hành động về an toàn, về sinh
lao động thành phố, Sở Lao động - TB&XH.
2. Liên đoàn Lao động thành phố
Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố phối hợp với phòng Lao động Thương binh và Xã hội, các ngành có liên quan triển khai các hoạt động thực tế
hưởng ứng Tháng hành động như:
- Chỉ đạo, hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện tốt các hoạt động để hưởng
ứng Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động và Tháng công nhân năm 2021;
thông tin, tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người lao động tại các doanh
nghiệp trên địa bàn về công tác ATVSLĐ; thực hiện tốt phong trào “Xanh - sạch đẹp, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động” tại các cơ quan, doanh nghiệp và nâng
cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên đối với công tác
ATVSLĐ.
- Tổ chức các hoạt động thiết thực, phù hợp để hưởng ứng Tháng hành động
như: Vận động, khen thưởng kịp thời đoàn viên, người lao động có sáng kiến, cải
tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và đảm
bảo ATVSLĐ; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị
TNLĐ, BNN.
- Phối hợp với các phòng, ban chức năng thực hiện việc kiểm tra, giám sát về
an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp.
- Phối hợp với Phòng Y tế thành phố hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh
doanh trên địa bàn triển khai thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn để ngăn
ngừa dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động, hướng
dẫn tiến hành đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 thông qua bộ chỉ số đánh
giá được ban hành theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban
chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19.
3. Phòng Y tế thành phố
- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn triển khai thực hiện
các biện pháp đảm bảo an toàn, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân để ngăn
ngừa dịch bệnh Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động và hướng
dẫn tiến hành đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 thông qua bộ chỉ số đánh
giá được ban hành theo Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020 của Ban
chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 xác định các mức độ nguy cơ lây
nhiễm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh để có các biện pháp khắc phục, phòng,
chống lây nhiễm, đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh.
- Thực hiện thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn về công tác vệ sinh lao động,
chăm sóc sức khỏe người lao động, các biện pháp phòng, chống bệnh nghề nghiệp
trên các phương tiện thông tin đại chúng và tại nơi làm việc
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4. Phòng Văn hóa - Thông tin thành phố, Trung tâm Văn hóa - Thể thao và
Truyền thanh thành phố.
- Phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, các cơ quan chức
năng để thực hiện công tác tuyên truyền, tập trung đưa tin, bài viết về các hoạt
động trước, trong và sau Tháng hành động AT-VSLĐ, đồng thời chia sẻ rộng rãi
các sáng kiến, ứng dụng cải thiện điều kiện lao động; biểu dương các tập thể, tổ
chức, cá nhân điển hình trong công tác AT-VSLĐ; phản ánh các thực trạng mất
AT-VSLĐ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh chưa làm tốt công tác AT-VSLĐ.
- Phối hợp với phòng Lao động-Thương binh và Xã hội thành phố căng treo
băng rôn, khẩu hiệu tuyên trên một số tuyến đường chính, khu công nghiệp, chạy
chữ điện tử màn hình Led, xây dựng và phát thanh các bài tuyên truyền trên hệ
thống truyền thanh
- Chủ động liên hệ với các phòng, ban có liên quan, doanh nghiệp để được
cung cấp thông tin tuyên truyền trong tháng hành động về AT-VSLĐ.
5. Các phòng, ban có liên quan
Các phòng, ban có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động
hưởng ứng Tháng hành động về AT-VSLĐ. Đảm bảo diễn ra trước, trong và sau
Tháng hành động phải thiết thực, phù hợp với đặc điểm của ngành, nghề và phạm
vi quản lý;
Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành các đơn vị, doanh nghiệp trực thuộc
tổ chức các hoạt động hưởng ứng trước, trong và sau Tháng hành động về ATVSLĐ. Đặc biệt quan tâm tới việc kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh
lao động và cải thiện các điều kiện lao động tại nơi làm việc;
Cung cấp cho Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố
những nội dung thông tin, tuyên truyền, cổ động về các biện pháp phòng, chống
tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho các ngành nghề, công việc có nguy cơ
cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.
6. UBND các xã, phường
Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về
AT-VSLĐ. Đảm bảo các hoạt động diễn ra trước, trong và sau Tháng hành động
thiết thực, phù hợp với tình hình chung của địa phương.
Tổ chức treo băng zôn, khẩu hiệu tại trụ sở và tuyến đường chính trên địa
bàn; tuyên truyền cụ thể về các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng
lao động, người lao động về ATVSLĐ, trong cả khu vực có quan hệ lao động và
không có quan hệ lao động tại địa phương.
Tổng hợp báo cáo kết quả sau Tháng hành động về UBND thành phố (qua
phòng Lao động - TBXH).
7. Các cơ sở sản xuất kinh doanh
Căn cứ Kế hoạch tháng hành động về ATVSLĐ của thành phố và tình hình
thực tế của đơn vị, doanh nghiệp tập trung thực hiện tốt nội dung sau:
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- Lựa chọn các hình thức phù hợp để phát động cho người lao động tham
gia hưởng ứng các hoạt động trong Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động
và Tháng công nhân năm 2021 tại doanh nghiệp.
- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại doanh nghiệp để tuyên truyền, hướng dẫn
cho người lao động thực hiện tốt về công tác ATVSLĐ.
- Thực hiện tự kiểm tra về công tác an toàn, vệ sinh lao tại doanh nghiệp
theo hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo thông tư số 07/2016/TTBLĐTBXH ngày 15 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh
và Xã hội.
- Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm
việc bao gồm các nội dung: Lập kế hoạch đánh giá các nguy cơ rủi ro về
ATVSLĐ; Triển khai đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ; Tổng hợp kết quả
đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ theo hướng dẫn tại Điều 4, Điều 5 và Điều 6
Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội Quy định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ
sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh.
- Thành lập, kiện toàn, rà soát ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an
toàn vệ sinh viên theo quy định tại điều 74 Luật ATVSLĐ, huấn luyện đào tạo về
ATVSLĐ để nâng cao kiến thức, kỹ năng cũng như tạo điều kiện thuận lợi để phát
huy vai trò của an toàn, vệ sinh viên tại doanh nghiệp.
- Rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật ATVSLĐ tại
các bộ phận, phân xưởng; thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra về ATVSLĐ theo
hướng dẫn tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH
ngày 15/5/2016 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện ATVSLĐ đầy đủ về các
kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động theo quy định tại Nghị
định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ.
- Khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao
động theo quy định tại Điều 21 Luật An toàn, vệ sinh lao động.
- Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về
ATVSLĐ; thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động.
- Phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ
trong các phân xưởng, tổ, đội; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện
làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuyên dương, khen thưởng các
tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác ATVSLĐ.
- Tổ chức thăm hỏi, động viên đối với nạn nhân, thân nhân của người lao
động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
VI. KINH PHÍ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
- Sử dụng nguồn chi cho công tác An toàn vệ sinh lao động của Uỷ ban
nhân dân thành phố.
- Uỷ ban nhân dân các xã, phường, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở
sản xuất kinh doanh tự bố trí kinh phí hoạt động cho đơn vị mình.
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VII. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO
Đề nghị Trưởng các phòng, ban, giám đốc các doanh nghiệp căn cứ kế
hoạch trên tổ chức thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố (qua
phòng Lao động-Thương binh và Xã hội) trước ngày 25/6/2021 để tổng hợp báo
cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Trên đây là kế hoạch tổ chức tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 trên địa
bàn thành phố. UBND thành phố yêu cầu các phòng, đơn vị, các cơ quan, doanh nghiệp
và UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nơi nhận:
- BCĐ tháng hành động ATVSLĐ tỉnh;
- Sở Lao động - TB&XH tỉnh;
- Thường trực Thành uỷ;
- Lãnh đạo UBND thành phố;
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể;
- Các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên
địa bàn thành phố;
- UBND các xã, phường;
- Lưu: VT.

Ủy ban nhân dân thành phố Tam Điệp
ubnd.td@ninhbinh.gov.vn
Tỉnh Ninh Bình
24/03/2021 16:30:14

Vũ Đình Chiến
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PHỤ LỤC
Khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2021
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số
/KH-UBND ngày tháng 3 năm 2021)
- 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 ATVSLĐ và sự
tham gia của an toàn, vệ sinh viên.
- Đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc và nâng
cao năng suất lao động.
- Chủ động rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ và tuân thủ
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc.
- Tổ chức và tham gia huấn luyện về ATVSLĐ đầy đủ để phòng tránh
TNLĐ, BNN.
- Thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình và giải pháp đảm bảo ATVSLĐ
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.
- 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 nhân lực của đất nước./.
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