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KẾ HOẠCH 

Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 

 

Thực hiện Công văn số 747/BCT-VP ngày 08/02/2021 của Bộ Công 

Thương về việc hướng dẫn triển khai tháng hành động an toàn vệ sinh lao động 

năm 2021 và công tác tổng kết, khen thưởng ATVSLĐ-PCCN ngành Công 

Thương năm 2020; Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 10/02/2021 của UBND 

tỉnh Lạng Sơn về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động 

năm 2021 trên địa bàn tỉnh; Sở Công Thương xây dựng Kế hoạch triển khai thực 

hiện với những nội dung cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Thông tin tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao 

động, người lao động và các cơ quan có liên quan trong việc thi hành Luật An 

toàn vệ sinh lao động, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các quy định 

khác của pháp luật có liên quan; tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi 

ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia an toàn, vệ sinh viên trong các 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh. Kịp thời khắc phục các hạn chế, tồn 

tại trong công tác an toàn vệ sinh lao động thuộc lĩnh vực Công Thương trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn. 

 2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, có hiệu quả và phù hợp với 

điều kiện lao động, sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên 

địa bàn tỉnh; đảm bảo an toàn, sức khỏe cho người lao động, cộng đồng và thực 

hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Covid-19;   

- Tuyên truyền sâu rộng đến các doanh nghiệp, người lao động trong các 

doanh nghiệp, cơ sở lao động, đặc biệt là người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động an toàn 

vệ sinh lao động; 

- Tăng cường sự phối hợp với UBND các huyện, thành phố và doanh 

nghiệp, cơ sở lao động trong việc thực hiện các hoạt động để triển khai hiệu quả, 

tránh chồng chéo; 

- Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thực hiện các hoạt động 

của Tháng hành động và công tác an toàn vệ sinh lao động của cơ sở, người lao 

động trong ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh. 

II. THỜI GIAN, CHỦ ĐỀ CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG  
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1. Thời gian tổ chức 

Thời gian tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động được tổ 

chức từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021. 

2. Chủ đề 

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 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 tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nâng cao năng xuất lao động tại 

nơi làm việc.  

 III. NHIỆM VỤ 

Triển khai tập trung vào các hoạt động cụ thể để kịp thời phát hiện, đề ra 

các giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tăng cường đánh 

giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, 

đảm bảo an toàn cho người lao động; cải thiện điều kiện làm việc, xây dựng nếp 

sống văn minh, văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. Trong đó, chú trọng 

thực hiện các hoạt động sau: 

1. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về ATVSLĐ 

1.1. Đối với các phòng, đơn vị thuộc Sở Công Thương 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp 

luật và các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động; cải thiện điều kiện 

lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động; theo dõi 

sức khỏe, bệnh nghề nghiệp cho từng người lao động, hạn chế tai nạn lao động 

và sự cố trong sản xuất do điều kiện lao động gây ra thuộc phạm vi quản lý. 

Biện pháp thực hiện bằng các hình thức như: treo băng rôn, khẩu hiệu tại đơn vị 

để hưởng ứng và cổ động cho tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động với 

khẩu hiệu: “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động 

năm 2021”; lồng ghép trong hoạt động thanh tra, kiểm tra các đơn vị hoạt động 

trong lĩnh vực Công Thương, gồm: hoạt động sản xuất công nghiệp – tiểu thủ 

công nghiệp; khai thác khoáng sản, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, kinh doanh 

xăng dầu, khí dầu mỏ hoá lỏng, điện, hoạt động hóa chất, xuất nhập khẩu, chợ, 

siêu thị trung tâm thương mại...  

1.2. Đối với phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, phòng Kinh tế Thành 

phố; các đơn vị, doanh nghiệp ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh 

- Tổ chức tuyên truyền trong Tháng hành động về ATVSLĐ, các quy định 

của Luật ATVSLĐ, các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của người sử dụng lao 

động, người lao động ngành Công Thương về ATVSLĐ, phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, cả khu vực có hợp đồng lao động và không có hợp đồng lao động,...; 

- Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng hành 

động ATVSLĐ tại trụ sở cơ quan, nơi làm việc, tại một số các đường phố, khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp; tăng cường truyền thông, ứng dụng công nghệ 

thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin tuyên truyền về Tháng 
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hành động ATVSLĐ năm 2021 tới các doanh nghiệp, người lao động trên địa 

bàn; chủ động rà soát, thống kê, kiểm tra các đơn vị, doanh nghiệp có nguy cơ 

rủi ro mất ATVSLĐ trên địa bàn. 

2. Thanh tra, kiểm tra về an toàn vệ sinh lao động 

Các phòng, đơn vị thuộc Sở theo chức năng, nhiệm vụ tham mưu trong 

công tác phối hợp với các cơ quan liên quan:  

- Tổ chức thanh tra, kiểm tra định kỳ, đột xuất về ATVSLĐ-PCCN trong 

một số ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về TNLĐ, BNN như: Khai 

thác khoáng sản, chế biến gỗ, các đơn vị hoạt động vật liệu nổ công nghiệp, hóa 

chất và các cơ sở kinh doanh xăng dầu, ga, khí hóa lỏng, sản xuất, kinh doanh 

điện, sản xuất công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp; thanh tra, kiểm tra việc thực 

thi các quy định, chính sách theo Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi 

hành; công tác huấn luyện ATVSLĐ-PCCN; Công tác kiểm tra định kỳ được 

thực hiện lồng ghép theo các Kế hoạch Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. 

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, hướng dẫn thực hiện các biện pháp kiểm 

soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc, đặc biệt là 

trong doanh nghiệp và các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ chưa được kiểm soát về 

ATVSLĐ-PCCN.  

3. Thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ-PCCN 

Thường xuyên tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn, tập huấn và cấp các 

loại chứng chỉ, thẻ an toàn theo nhu cầu của các tổ chức, cá nhân hoạt động 

thuộc chức năng chuyên ngành quản lý: 

- Huấn luyện kỹ thuật an toàn, kiểm tra cấp Giấy chứng nhận Huấn luyện 

kỹ thuật an toàn trong hoạt động vật liệu nổ công nghiệp; 

- Huấn luyện và cấp thẻ an toàn điện cho người vận hành, thí nghiệm, xây 

lắp, sửa chữa đường dây điện hoặc thiết bị điện ở doanh nghiệp; 

- Kiểm tra, hướng dẫn và phối hợp tổ chức thực hiện việc huấn luyện kỹ 

thuật an toàn hóa chất cho các đối tượng có yêu cầu phải được huấn luyện theo 

quy định của pháp luật.   

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và đôn đốc các doanh nghiệp, cơ 

sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Công Thương triển khai Tháng hành 

động, văn bản sẽ được gửi đến các đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong toàn 

ngành và đăng tải trên website của Sở. 

2. Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động tại trụ 

sở cơ quan với khẩu hiệu “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, 

vệ sinh lao động năm 2021”. 

3. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, huấn luyện kỹ thuật an 

toàn, trong đó chú trọng đến nội dung liên quan đến công tác ATVSLĐ-PCCN 

cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh và người lao động. 
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4. Phối hợp Phòng Kinh tế - Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, 

phòng Cảnh sát PCCC&CNCH, Công an tỉnh tổ chức kiểm tra công tác 

ATVSLĐ-PCCN tại các chợ, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực Công 

Thương. 

Với tinh thần hưởng ứng tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 

năm 2021, Sở Công Thương tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động cải thiện điều kiện 

lao động, môi trường tại nơi làm việc. Đồng thời xây dựng và phát triển văn hóa 

an toàn trong lao động, góp phần bảo đảm phát triển kinh tế - xã hội và tăng 

trưởng bền vững hàng năm của ngành công nghiệp tỉnh. Bên cạnh đó, Sở Công 

Thương cũng kính đề nghị các đơn vị có liên quan tích cực phối hợp thực hiện 

tốt kế hoạch này. 

5. Tổng kết và báo cáo kết quả: Các phòng, đơn vị thuộc Sở; Phòng Kinh 

tế và Hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố báo cáo kết quả triển khai 

thực hiện gửi về Sở Công Thương (qua Phòng Quản lý công nghiệp) trước ngày 

30/6/2021 để tổng hợp báo cáo theo yêu cầu./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- Cục KTAT và Môi trường công nghiệp, Bộ 

Công Thương (b/c); 

- Sở Lao động-Thương binh và Xã hội; 

- Phòng KT&HT các huyện;  

- Phòng KT thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, QLCN, (TQK). 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đinh Kỳ Giang 
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