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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN THANH LIÊM 

 

               Số:               

 
V/v hướng dẫn tổ chức, thực hiện 

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh 

lao động năm 2021 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

       Thanh Liêm, ngày         tháng         năm  

 

  

    
Kính gửi: - Các cơ quan, ban, ngành của huyện; 

                                           - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

       - Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên   

địa bàn huyện. 

 

Căn cứ công văn số 475/HD-HĐ ngày 16/4/2021 của Hội đồng An toàn 

vệ sinh lao động tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn tổ chức, thực hiện Tháng hành 

động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021; Kế hoạch số 129/KH-

UBND, ngày 25/02/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Liêm về việc triển 

khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2021, Ủy 

ban nhân dân huyện Thanh Liêm đề nghị các cơ quan, ban, ngành của huyện, 

UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa                       

bàn huyện thực hiện một số nội dung sau:  

1. Tăng cường công tác phối hợp liên ngành trong tổ chức triển khai các 

hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng 

công nhân năm 2021 đảm bảo thiết thực phù hợp với điều kiện thực tế của địa 

phương, đơn vị, đảm bảo về phòng, chống dịch Covid-19, bám sát chủ đề của 

Tháng hành động “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 tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nâng cao 

năng xuất lao động tại nơi làm việc. 

UBND các xã, thị trấn, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tổ 

chức treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động An 

toàn, vệ sinh lao động, thời gian treo từ ngày 01/5/2021 đến hết ngày 31/5/2021 

(tham khảo nội dung khẩu hiệu tuyên truyền kèm theo công văn này). 

2. Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện  

- Phối hợp với Đài truyền thanh huyện tuyên truyền về nội dung hoạt động 

của Tháng hành động ATVSLĐ. 

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra một số doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh về công tác triển khai hưởng ứng Tháng hành 

động và thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động của đơn vị. 

- Tổng hợp kết quả hoạt động Tháng hành động ATVSLĐ báo cáo UBND 

huyện, Sở Lao động - Lao động -Thương binh và Xã hội theo quy định. 
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3. Phòng Y tế huyện 

- Làm tốt công tác tư vấn cho người lao động và người sử dụng lao động 

các biện pháp chăm sóc sức khỏe và phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. 

- Phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh có môi trường lao động độc hại có thể gây bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động.  

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng huyện 

 - Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra việc thực hiện công tác an 

toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp khai thác khoáng sản, sử dụng hóa 

chất, điện; kiểm tra hoạt động cung ứng, bảo quản, vận chuyển, sử dụng vật liệu 

nổ công nghiệp, hóa chất tại các đơn vị cung ứng, sử dụng vật liệu nổ, hóa chất 

trên địa bàn huyện. 

 - 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. 

Thông tin cảnh báo kịp thời những nơi tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn để mọi 

người biết phòng tránh. 

 5. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện 

 Chủ trì, phối hợp với Hội Nông dân huyện hướng dẫn, phổ biến các biện 

pháp phòng, chống nhiễm độc thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, nhiễm khuẩn 

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.  

6. Liên đoàn Lao động huyện 

 - Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động 

đến các công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp. 

 - Phối hợp với các cơ quan, ban, ngành có liên quan tổ chức kiểm tra, 

giám sát thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn huyện. 

7. Đài truyền thanh huyện 

Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức tuyên truyền, đưa tin, bài về 

công tác an toàn, vệ sinh lao động, các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về 

ATVSLĐ của các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp.  

8. Các cơ quan, ban, ngành khác của huyện: Theo chức năng, nhiệm vụ 

phối hợp với Phòng Lao động -Thương binh và Xã hội huyện và UBND các xã, 

thị trấn triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ, thực hiện tốt công tác tự kiểm 

tra an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy nổ tại đơn vị. 

9. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng Tháng hành động về 

ATVSLĐ bằng nhiều hình thức, trong đó chú trọng tuyên truyền trên hệ thống loa 

truyền thanh và treo băng rôn cổ động, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động 
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An toàn, vệ sinh lao động tại các trục đường chính, nơi tập trung đông người đảm 

bảo đúng nội dung, dễ thấy, dễ đọc. 

 - Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

ATVSLĐ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, Hợp tác xã đóng trên địa bàn. 

10. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

- Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng 

ứng Tháng hành động về ATVSLĐ trong khu vực sản xuất, cổng trụ sở doanh 

nghiệp…; thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ, phòng, chống cháy nổ tại đơn vị. 

- Rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao 

động và phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát, 

đánh giá nguy cơ mất rủi ro về ATVSLĐ đối với từng máy, thiết bị, vật tư có 

yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. 

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, khám 

sức khỏe định kỳ cho người lao động theo quy định; thực hiện trang cấp phương 

tiện bảo vệ cá nhân theo từng vị trí làm việc; quan trắc môi trường lao động; thực 

hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ, thực hành sơ cấp cứu, diễn tập 

phương án chữa cháy; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, 

giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Thủ trưởng các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn, các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện nghiêm túc triển khai 

tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 nhằm góp phần 

thực hiện tốt các nội dung của Luật An toàn, vệ sinh lao động, bảo vệ tính mạng, 

sức khỏe cho người lao động. Tổng hợp, báo cáo kết quả hoạt động Tháng hành 

động ATVSLĐ gửi về Ủy ban nhân dân huyện (qua Phòng Lao động -  Thương binh 

và Xã hội) trước ngày 10/7/2021 để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh, Sở Lao động - 

TBXH theo quy định./. 
 

     Nơi nhận:                                                                     
- Sở Lao động - TBXH;                                                          

- TT HU, TT HĐND huyện;  

- Lãnh đạo UBND huyện;                                                                 

- Các cơ quan, đơn vị có liên quan;            

- UBND các xã, thị trấn;  

- Các doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 
 

 

Lại Thị Ngọc Trâm 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

(Để báo cáo) 
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PHỤ LỤC 

Khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng 

Tháng hành động ATVSLĐ năm 2021 

(Ban hành kèm theo công văn số         /UBND,  ngày       /4/2021 

của UBND huyện Thanh Liêm) 

 

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

Tháng công nhân năm 2021 

 2. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2021 

 3. 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 

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

làm việc và nâng cao năng suất lao động 

 5. Chủ động rà soát, đánh giá 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 

 6. 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 

 7. 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 

 8. Môi trường làm việc an toàn - Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp 

 9. Tích cực tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vì sức 

khỏe và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp 

 10. Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động 

 11. Chung tay xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc 

 12. Doanh nghiệp và người lao động chủ động thực hiện các quyền, nghĩa 

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

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