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Thực hiện Kế hoạch số 707/KH-BQLATVSLĐ ngày 03/4/2018 của Ban quản lý 

Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tỉnh An Giang về việc triển 

khai thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019, với Chủ đề "Tăng cường 

đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc". Thời gian diễn ra 

Tháng hành động từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2019. 

Nhằm tạo khí thế hưởng ứng mạnh mẽ đến mọi tầng lớp nhân dân về công tác 

ATVSLĐ góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của người sử dụng lao động, người lao 

động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trong quá trình lao động, sản xuất. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ-TBXH) đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh, dịch vụ, hợp tác xã, hộ gia đình, các khai trường, công trình xây dựng… 

(gọi chung là đơn vị) thực hiện một số nội dung như sau: 

1. Trước thời gian diễn ra Tháng hành động (từ ngày 01/4 đến ngày 30/4/2019) 

- Chủ động xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể, sát thực tế, phù hợp với 

tình hình và điều kiện của từng đơn vị về công tác ATVSLĐ; triển khai các biện pháp đảm 

bảo ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc; tự kiểm tra và khắc phục các hạn chế, thiếu sót 

trong công tác ATVSLĐ tại đơn vị. 

- Tích cực phát động phong trào nâng cao ý thức, trách nhiệm và chấp hành đúng 

các quy định của pháp luật về ATVSLĐ nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe của người lao 

động trong quá trình lao động sản xuất. 

- Thực hiện việc tự kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa các máy móc, thiết bị, hệ thống 

điện, tiếp địa, chống sét, các thiết bị bảo hiểm, che chắn bảo vệ v.v…. Tiến hành kiểm 

định, khai báo sử dụng với cơ quan chức năng các loại máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động như: thiết bị chịu áp lực (nồi hơi, hệ thống lạnh, bình khí nén 

v.v…); thiết bị nâng (cần cẩu, cầu trục, cổng trục, thang máy, thang cuốn, xe nâng hàng, 

máy vận thăng, các công trình vui chơi công cộng v.v…) theo quy định.  

- Trang cấp đầy đủ, phù hợp và hướng dẫn sử dụng hiệu quả các phương tiện bảo 

vệ cá nhân cho người lao động, trong đó chú ý phải có biện pháp bắt buộc người lao động 

sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân khi được trang cấp. 

2. Trong những ngày diễn ra Tháng hành động (từ ngày 01/5 đến ngày 31/5/2019) 

- Đề nghị các đơn vị tổ chức các hình thức thông tin, tuyên truyền, hưởng ứng Tháng 

hành động như: phát thanh, treo băng rôn, khẩu hiệu, tranh áp phích,cấp phát sổ tay, tờ 

rơi(lựa chọn các khẩu hiệu có đính kèm theo);tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, hội thi, tọa 

đàm, họp mặt, thao diễn, ký cam kết thi đua trong các phân xưởng, tổ, đội; khám sức khỏe 

định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp, quan trắc môi trường lao động; trang bị các 

Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh,  

dịch vụ trên địa bàn tỉnh An Giang 
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phương tiện bảo vệ cá nhân, dụng cụ sơ cấp cứu tại chỗ, tủ thuốc y tế; tham quan, tìm hiểu, 

học tập kinh nghiệm mô hình quản lý hiệu quả về công tác ATVSLĐ... 

- Tổ chức biểu dương và khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích thực hiện 

tốt công tác ATVSLĐ, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp không chấp hành đúng quy 

định, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn trong quá trình lao động, sản xuất. Thăm hỏi và tặng quà 

cho thân nhân gia đình, người lao động đã bị thương, bị chết do tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp. 

- Tuỳ tình hình thực tế, các đơn vị tổ chức mít tinh hoặc tọa đàm họp mặt nội bộ 

hưởng ứng trong thời gian diễn ra Tháng hành động để tạo tinh thần nhiệt liệt hưởng ứng 

của tất cả công nhân lao động trong toàn đơn vị. 

3. Sau Tháng hành động 

- Tiếp tục phát huy khí thế của Tháng hành động, triển khai các biện pháp đảm bảo 

ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động trong sản xuất, tổ chức triển khai kế hoạch bảo hộ 

lao động của đơn vị, huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động tại doanh nghiệp, cố gắng 

không để xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp đến cuối năm. 

- Tổng kết, đánh giá các hoạt động hưởng ứng và báo cáo kết quả thực hiện (theo 

Đề cương và mẫu đính kèm) gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 

30/6/2019 để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Chương trình quốc gia 

về ATVSLĐ của Tỉnh và của Trung ương. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn đề vướng mắc, đề nghị phản ảnh trực tiếp với 

Phòng Lao động- Việc làm- An toàn -Bảo hiểm xã hội thuộc Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội tỉnh An Giang (Địa chỉ: 97 Trần Quang Diệu, phường Mỹ Hòa, thành phố 

Long Xuyên, tỉnh An Giang, Điện thoại: 02963. 857604) để được hướng dẫn cụ thể./. 

 

Nơi nhận:                                             

- Như trên;    

- TT. HĐND, UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố; 

- Phòng LĐ-TBXH huyện, thị, thành; 

- Lưu: VT, LĐVL-ATLĐ-BHXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Sơn 
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PHỤ LỤC 1 

Khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 

-------------------------------- 

 

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

- Tuân thủ nội qui, qui trình, biện pháp làm việc an toàn để bảo vệ chính mình, 

đồng nghiệp và gia đình. 

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

động. 

- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể phòng tránh được nếu chúng ta 

làm tốt công tác phòng ngừa. 

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

- Chủ động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp góp phần bảo vệ lợi ích cho cơ 

sở lao động.  

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

- Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động. 

- Nói không với tai nạn lao động. 

- Doanh nghiệp và người lao động tích cực, chủ động thực hiện các quyền và 

trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

- Chung tay xây dựng văn hoá an toàn tại nơi làm việc. 

- An toàn để sản xuất, sản xuất phải đảm bảo an toàn. 

- Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 

cháy nổ tại nơi làm việc./. 
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BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ TỔ CHỨC  

THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ NĂM 2019 

 

STT Các hoạt động Đơn vị Số 
lượng 

Ghi chú 

1 Các lớp tập huấn, huấn luyện trong Quý II 

năm…….. hưởng ứng Tháng hành động 

lớp     

Tổng số người được huấn luyện, trong đó: người     

Huấn luyện cho người quản lý phụ trách công tác 

an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 1) 

người     

Huấn luyện người làm công tác an toàn, vệ sinh 

lao động (nhóm 2) 

người     

Huấn luyện cho người lao động làm công việc có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động 

(nhóm 3) 

người     

Huấn luyện cho nhóm 4 - người lao động người     

Huấn luyện cho người làm công tác y tế (nhóm 5) người     

Huấn luyện cho an toàn, vệ sinh viên (nhóm 6) người     

Huấn luyện cho người lao động làm việc không 

theo hợp đồng lao động (nếu có) 

Người     

2 Tổ chức tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin 

trên truyền hình, báo chí 

Tin, bài/ cuộc     

3 Ấn phẩm thông tin (Sách, báo, tờ rơi, tranh áp 

phích) 

quyển/ tờ     

4 Phát động, triển khai các chiến dịch, phong 

trào thi đua về ATVSLĐ 

phong trào/ 

chiến dịch 

    

Số tập thể/ cá nhân tham gia Tập thể/ cá 

nhân 

    

5 Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ 

sinh lao động 

cuộc thi     

Số lượng người tham gia Người     

6 Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi cuộc thi     

Số lượng người tham gia người     

7 Số cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành và từng 

ngành về an toàn, vệ sinh lao động được tổ 

chức trong Quý II. 

Cuộc     

Số doanh nghiệp, cơ sở được thanh tra, kiểm tra Cơ sở     

Số vi phạm được phát hiện Vi phạm     
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8 Tự kiểm tra về ATVSLĐ; rà soát phát hiện các 

nguy cơ rủi ro, bổ sung các nội quy, quy trình 

làm việc an toàn 

      

Các nguy cơ, rủi ro được phát hiện Nguy cơ     

Các nội quy, quy trình làm việc an toàn được xây 

dựng, bổ sung 

Nội quy/ quy 

trình 

    

9 Quan trắc môi trường lao động       

Số cơ sở sản xuất thực hiện quan trắc môi trường 

lao động 

Cơ sở     

Số cuộc thực hiện quan trắc môi trường lao động 

(đối với cơ sở sản xuất) 

Số cuộc     

10 Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động 

(Quý II năm) 

cuộc     

Tổng số người được khám người     

11 Số cơ sở sản xuất tổ chức Lễ phát động hưởng 

ứng Tháng hành động 

cuộc     

12 Thăm gia đình nạn nhân, người bị nạn Nạn nhân/gia 

đình 

    

13 Tổ chức hội thảo/hội nghị cuộc     

14 Khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động:       

Tập thể       

Cá nhân       

15 Số vụ tai nạn xảy ra trong Quý II  

Trong đó: 

vụ   % tăng, 

giảm so 

với cùng 

kỳ Quý II 

năm 

trước 

Tổng số người bị tai nạn người   

Số người chết người   

Số người bị thương nặng người   

16 Kinh phí       

Ngân sách nhà nước/ hoặc kinh phí của cơ sở sản 

xuất kinh doanh 

đồng     

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp 

khác (nếu có) 

đồng     

17 Các nội dung khác (nếu có)       
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