
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Số: ỀŨ2 /KH-UBND Hà Nam, ngày tháng J  năm 2019

KÉ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2019 tỉnh Hà Nam

Thực hiện Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tố chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 
02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội hướng dẫn tố chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Ke hoạch số 
5072/KH-BCĐTƯ ngày 30/11/2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về việc triển 
khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019, ủ y  ban nhân dân 
(ƯBND) tỉnh ban hành Ke hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao 
động năm 2019 (sau đây gọi tắt là Tháng hành động ATVSLĐ), cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YEU CẦU
1. Mục đích
Thúc đấy các chương trình hành động cụ thế trong các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất, cơ quan, đơn vị nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cưòng công tác 
tự kiếm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm ATVSLĐ, kỹ năng đánh giá các 
yếu tố nguy hiếm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức cho 
người sử dụng lao động và người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ 
sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18 tháng 9 năm 2013 của Ban Bí thư về 
đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 
nhập quốc tế

2. Yêu cầu: Tổ chức các hoạt động phong phú, thiết thực, có sự tham gia 
của doanh nghiệp, cơ sở lao động, người lao động cả trong khu vực có hợp đồng 
lao động và không có hợp đồng lao động; sự tham gia, phối họp của các cấp, các 
ngành, các tố chức, cơ quan truyền thông.

II. THỜI GIAN, PHẠM VI VÀ CHỦ ĐÈ
1. Thòi gian: Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 được tổ chức từ 

ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2019.
2. Phạm vi: Triến khai trên phạm vi toàn tỉnh.
3. Chủ đề: Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 có chủ đề: “Tàng 

cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại noi 
làm việc”.

4. Khấu hiệu tuyên truyền: (có phụ lục kèm theo).
III. NỒI DUNG  HOAT ĐÔNG* • •

1. Công tác chỉ đạo:
- Kiện toàn Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh;
- Thành lập Ban Chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ các huyện, thành phổ;



- Xây dựng Ke hoạch và triển khai thực hiện Ke hoạch tố chức các hoạt 
động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019.

2. Các hoạt động truyền thông về an toàn, vệ sinh lao động
- Xây dựng, gửi, phát hành các ấn phẩm, tài liệu hướng dẫn về ATVSLĐ 

tới doanh nghiệp, người lao động; gửi tin nhắn về ATVSLĐ qua điện thoại di 
động, phát sóng các thông điệp, cảnh báo tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 
tuyên truyền qua internet, hệ thống các đài truyền thanh cấp huyện, xã; xử lý 
nghiêm và công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các doanh nghiệp, 
cơ sở, tố chức, cá nhân vi phạm pháp luật về ATVSLĐ.

- Cung cấp các tài liệu, thông tin cần truyền thông cho các cơ quan thông 
tin đại chúng, đặc biệt là nguyên nhân và các biện pháp phòng tránh các sự cố, 
các vụ tai nạn điển hình, thưÒTLg hay xảy ra trong những năm qua.

3. Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ
- Được tổ chức 01 ngày vào tháng 5 năm 2019.
- Lễ phát động có sự tham gia của đại diện lãnh đạo cấp ủy Đảng, chính 

quyền, các cơ quan, tổ chức, hiệp hội liên quan; đại diện các cơ sở sản xuất, kinh 
doanh, người lao động, sinh viên, học sinh trên địa bàn.

- Chương trình Lễ phát động gồm các nội dung chính: Thông tin tổng quan 
về thực trạng công tác ATVSLĐ, tình hình tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 
phát động truyền tải thông điệp Tháng hành động ATVSLĐ; khen thưởng về 
ATVSLĐ

4. Các hoạt động kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ
Tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra theo chuyên ngành hoặc liên ngành về 

ATVSLĐ tại các doanh nghiệp trước, trong, sau Tháng hành động, chú trọng 
thanh tra, kiểm tra việc xây dựng các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm 
ATVSLĐ; công tác huấn luyện ATVSLĐ, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có 
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

5. Khen thưỏìig về ATVSLĐ
Căn cứ Luật thi đua khen thưởng và tình hình thực tiễn, các Sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố xem xét khen thưởng/đề xuất khen thưởng về 
ATVSLĐ cho các tập thể, cá nhân có những kết quả, thành tích xuất sắc về 
ATVSLĐ trong năm 2018.

6. Tổ chức một số hoạt động, sự kiện chuyên đề về ATVSLĐ có sự 
tham gia của doanh nghiệp, nguôi lao động:

- Tổ chức các hội thi về ATVSLĐ, tọa đàm, đối thoại triển khai chính sách 
vói doanh nghiệp, người lao động về ATVSLĐ; tổ chức giao lưu, thăm quan mô 
hình điển hình làm tốt về ATVSLĐ.

- Tổ chức các lớp bồi dưỡng, huấn luyện, hội nghị, hội thảo chuyên đề về 
ATVSLĐ; thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp.

IV. TO CHỨC THỰC HIỆN
1. Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động: Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo 

triển khai tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm

2



2019; Phân công thành viên theo dõi, hướng dẫn các địa phương, đơn vị triển 
khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.

2. Sỏ’ Lao động Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động cấp tỉnh, các cơ 

quan, tổ chức có liên quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các hoạt động 
hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; hướng dẫn triển khai tổ chức các hoạt 
động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; Lựa chọn 01 đơn vị làm điểm để 
rút kinh nghiệm;

- Tuyên truyền phối hợp với các cơ quan truyền thông tuyên truyền về 
Tháng hành động ATVSLĐ; tố chức cấp, phát các ấn phấm, thông tin tuyên 
truyền về ATVSLĐ như: tờ rơi, panô, áp phích, tài liệu ... đến các đơn vị, cơ sỏ' 
sản xuất kinh doanh và khu vực không có quan hệ lao động; tố chức tập huấn 
ATVSLĐ cho người lao động không có quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh.

- Trước, trong và sau Tháng hành động, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm 
tra chuyên ngành, liên ngành về thực hiện công tác ATVSLĐ tại các doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là những lĩnh vực, những nơi tiềm ấn 
nhiều nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy no (những doanh nghiệp 
khai thác đá, công trình xây dựng ...).

- Phối họp với các ngành liên quan tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân, 
gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghê nghiệp trên địa bàn tỉnh.

- Phối hợp với Sở Nội vụ (Ban Thi đua khen thưởng) đề xuất Bộ Lao động, 
Thương binh và Xã hội - Cục An toàn lao động khen thưởng cho các tập thể, cá 
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ năm 2018.

- Tông họp báo cáo UBND tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội kết 
quả triển khai Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019 trước ngày 30/7/2019.

3. Sỏ- Y tế
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế tố chức các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019; thực hiện tốt công tác tự kiểm tra 
ATVSLĐ, phòng chống cháy no, phòng bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc ...

- Phối họp vói các cơ quan thông tin đại chúng tố chức các hoạt động tuyên truyền 
về công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe và phòng, chống bệnh nghề nghiệp.

-Tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019.
4. Công an tỉnh
- Chỉ đạo các đơn vị trong ngành triển khai các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019; thực hiện tốt công tác tự kiểm tra 
ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ tại đơn vị.

- Hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị, địa phương, các doanh nghiệp 
và tổ chức tăng cường tự kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ tại CO' quan, đơn 
vị; tố chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; 
Phát động phong trào toàn dân tham gia phòng cháy, chữa cháy.

-Tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019.
5. Sỏ- Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Chủ trì, phối hợp với Hội 

Nông dân tỉnh, Liên minh hợp tác xã .. . tăng cường công tác hướng dẫn, pho biến các 
biện pháp phòng chống nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, nhiễm khuẩn
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nghề nghiệp trong chăn nuôi, trồng trọt và các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động 
khi sử dụng máy móc, thiết bị nông nghiệp cho nông dân, các khu sản xuất nông 
nghiệp tập trung và làng nghề.

6. Các Sở: Xây dựng, Giao thông Vận tải, Công Thương, Tài nguyên và 
Môi trường theo chức năng nhiệm vụ phối hợp rà soát, đôn đốc, kiểm tra tình 
hình thực hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động đối với các công trình 
tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động; xử lý nghiêm đối với những đơn vị 
vi phạm quy định an toàn vệ sinh lao động thuộc phạm vi quản lý. Thông tin cảnh 
báo kịp thời những nơi có nguy cơ xảy ra tai nạn đế mọi người biết, phòng tránh.

Sở Công Thương tuyên truyền, tập huấn nội dung, kỹ thuật an toàn trong 
sử dụng vật liệu no, hóa chất.

7. Sỏ’ Tài chính
Đảm bảo kinh phí cho các hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ.
8. Liên đoàn Lao động tỉnh
- Chỉ đạo hướng dẫn Liên đoàn Lao động huyện, thành phố, công đoàn 

ngành, các công đoàn cơ sở triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động.
- Phối họp với Ban Quản lý các KCN tỉnh chỉ đạo hướng dẫn các doanh 

nghiệp trong Khu công nghiệp tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành 
đọng ATVSLĐ năm 2019.

-Tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019.
9. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh:
Chỉ đạo, đôn đốc các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp triển khai các 

hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019.
10. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Hà Nam, cổn g  Thông tin 

điện tủ’ tỉnh:
Phối họp với các Sở, ban, ngành, đoàn thế, các huyện, thành phố tổ chức 

tuyên truyền và đưa tin về ATVSLĐ, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động 
ATVSLĐ năm 2019, nêu gương điến hình làm tốt công tác an toàn vệ sinh lao 
động, kịp thời đưa tin cảnh báo những nơi tiềm ấn nguy cơ mất an toàn vệ sinh 
lao động đế mọi người biết, phòng tránh.

11. Các Sở, ban, ngành khác của tỉnh:
Theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp vói Sở Lao động, TB&XH và các địa 

phương triến khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao 
động; Thực hiện tốt công tác tự kiếm tra ATVSLĐ, phòng chống cháy no, bệnh nghề 
nghiệp tại đơn vị, đặc biệt quan tâm các đơn vị, lĩnh vực có nhiêu nguy cơ mất an toàn 
và cháy nô.

12. ƯBND các huyện, thành phố
- Thành lập Ban Chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019; Xây dựng, 

triển khai thực hiện Ke hoạch tố chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động 
về ATVSLĐ năm 2019 của địa phương, gửi về cơ quan Thường trực Hội đồng 
ATVSLĐ tỉnh trước ngày 10/4/2019.

- Tố chức Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 
2019 tại địa phương.
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- Quan tâm, chú trọng mở rộng các hoạt động Tháng hành động tới các 
phường, xã, thị trấn, khu vực làng nghề, khu vực nông thôn, người lao động trong 
khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động tại địa phương.

- Kiểm tra, hướng dẫn việc thực hiện công tác ATVSLĐ tại các cơ quan, 
đơn vị, doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn quản lý.

13. Các CO’ sỏ’ sản xuất kinh doanh
- Xây dựng các chương trình, kế hoạch chi tiết triển khai Tháng hành động 

về ATVSLĐ năm 2019 của đơn vị, cơ sở, bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực cho 
doanh nghiệp và người lao động.

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận trực thuộc duy trì các hoạt động 
thường xuyên về ATVSLĐ theo quy định pháp luật, trong đó tập trung tổ chức các 
hoạt động thiết thực đế hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 như: 
tố chức huấn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro về 
ATVSLĐ tại nơi làm việc, khám sức khỏe cho người lao động; rà soát bố sung, 
hoàn thiện các nội dung, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động tại các bộ 
phận, phân xưởng; rà soát, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; tổ chức các hoạt 
động thực hành, thao diễn xử lý sự cố về ATVSLĐ; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến 
cải thiện điều kiện làm việc; thi cán bộ, an toàn vệ sinh viên giỏi; thăm hỏi, động 
viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

V. CÔNG TÁC BÁO CAO
- Các cơ sở sản xuất kinh doanh tống họp kết quả hoạt động báo cáo UBND 

các huyện, thành phố (qua Phòng Lao động-TB và XH) trước ngày 15/7/2019.
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành phố tổng họp, đánh giá, 

báo cáo kết quả hoạt động Tháng hành động ATVSLĐ gửi về cơ quan Thường trực Hội 
đồng ATVSLĐ (Sở Lao động-TB vàXH) trước ngày 20/7/2019.

VI. CÔNG TÁC ĐAM BẢO
Các Sỏ', ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đon vị chủ 

động xây dựng kế hoạch, bố trí kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng 
hành động về ATVSLĐ trong nguồn kinh phí chi thường xuyên hàng năm của các 
cơ quan, đơn vị, địa phương.

Yêu câu Giám đốc các Sở, ban, ngành, đoàn thế; Chủ tịch UBND các 
huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tố chức có liên quan triển khai 
thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề phát sinh, kịp thời phản ánh 
về cơ quan Thường trực Hội đồng ATYSLĐ tỉnh (Sỏ' Lao động - TB và XH) để 
được hướng dẫn./.QIv'

Nơi nhận:
- Bộ Laó động,TB&XH (để b/c);
- Chủ tịch, các PCT U BND tỉnh;
- Thành viên Hội đồng ATVSLĐ tỉnh;
- Các Sỏ', ban, ngành, doàn thể;
- UBND các huyện, TP;
- Các doanh nghiệp, cơ sở;
- VPUB: LĐVP (2), KGVX;
- Lưu: VT, KGVX.
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Khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019
(Ban hành kèm thec ' thảng ầ  năm 2019

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm
2019.

2. Tuân thủ nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn để bảo vệ cính 
mình, đồng nghiệp và gia đình.

3. Cải thiện điều kiện làm việc vì an toàn, sức khỏe và tính mạng của người 
lao động.

4. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể phòng tránh được nếu chúng 
ra làm tốt công tác phòng ngừa.

5. Bảo vệ sức khỏe người lao động - Bảo vệ nguồn nhân lực của đất nước.
6. Chủ động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp góp phần bảo vệ lợi ích cho 

cơ sở lao động.
7. Môi trường làm việc an toàn - Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp.

8. Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động.
9. Nói không với tai nạn lao động.
10. Doanh nghiệp và người lao độns tích cực chủ động thực hiện các quyền 

và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.
11. Chung tay xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.
12. An toàn để sản xuất, sản xuất phải đảm bảo an toàn.
13. Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, cháy no tại nơi làm việc./.
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