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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động  

huyện Phù Cừ năm 2022 

 
 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-HĐATVSLĐ ngày 19/4/2022 của Hội 

đồng an toàn, vệ sinh lao động về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ 

sinh lao động tỉnh Hưng Yên năm 2022. UBND huyện Phù Cừ xây dựng Kế 

hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động ( ATVSLĐ) năm 

2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ trong các 

doanh nghiệp, các cơ quan, đơn vị thông qua các hoạt động thông tin, tuyên 

truyền, chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ; đẩy mạnh thực hiện các 

biện pháp giảm thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc 

sức khỏe người lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

2. Yêu cầu 

Tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022 với các hoạt động phong phú, 

đảm bảo thiết thực, có hiệu quả phù hợp với điều kiện lao động, sản xuất; huy động 

sự tham gia, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan truyền thông, 

doanh nghiệp và người lao động trên địa bàn toàn huyện, đồng thời đảm bảo thích 

ứng, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Chủ đề Tháng hành động 

 Nhằm thúc đẩy các chương trình hành động, biện pháp cải thiện điều kiện 

làm việc an toàn, vệ sinh trong các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, đảm bảo an 

toàn, duy trì và phát triển sản xuất, thích ứng an toàn, linh hoạt trong phòng 

chống dịch bệnh. Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 được phát động với 

chủ đề:“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao 

động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt 

và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19”. 

 2. Thời gian và phạm vi triển khai: 

 - Thời gian tổ chức: Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022 được tổ chức 

từ ngày 01/5/2022 đến hết ngày 31/5/2022. 

 - Phạm vi triển khai: Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022 được tổ chức 
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triển khai trên địa bàn toàn huyện. 

 3. Nội dung hoạt động 

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa và tầm quan 

trọng của Tháng hành động ATVSLĐ: Treo cờ, băng zôn, khẩu hiệu…từ ngày 

01/5/2022 để tuyên truyền, cổ động Tháng hành động ATVSLĐ (theo phụ lục I 

đính kèm) tại cổng vào cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng về công tác triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ trên địa bàn huyện; 

tiếp nhận, cấp phát tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao 

động cho UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 - Thăm hỏi, tặng quà các gia đình, nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp trên địa bàn huyện (nếu có). 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Phòng Lao động- TB&XH huyện 

 - Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn làm 

tốt công tác tuyên truyền Tháng hành động ATVSLĐ huyện năm 2022. 

 - Tổng hợp kết quả hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ báo cáo 

UBND huyện trước ngày 15/7/2022. 

 2. Phòng Văn hóa - Thông tin huyện 

  Phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn các đơn vị tuyên truyền, đăng tin bài trên cổng 

thông tin điện huyện về các hoạt động hưởng ứng Thánh hành động về ATVSLĐ năm 

2022 trên địa bàn huyện. 

 3. Trung tâm văn hóa và truyền thanh huyện 

 Chủ động xây dựng kế hoạch phát thanh thông tin, tuyên truyền kịp thời các hoạt 

động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ của các xã, thị trấn, đơn vị, doanh nghiệp 

trước, trong và sau thời gian diễn ra Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022. 

 4. Các phòng, ngành, đoàn thể liên quan 

 - Các phòng, ngành, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành  kế hoạch và tổ chức 

các hoạt động phù hợp, thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng 

công nhân năm 2022. Chỉ đạo, thường xuyên đôn đốc các đơn vị trực thuộc triển khai 

các chương trình hành động cụ thể về đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ và tăng 

cường các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều 

kiện lao động tại nơi làm việc. 

 - Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện phối hợp chỉ đạo, hướng dẫn các Công 

đoàn cơ sở  và Công đoàn của Doanh nghiệp triển khai thực hiện kế hoạch, tổ chức 

Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2022 đảm bảo thiết thực, 

hiệu quả. Bố trí kinh phí cho các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình, nạn nhân 
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bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn huyện. 

 5. UBND xã, thị trấn 

 - Xây dựng Kế hoạch của đơn vị phù hợp tình hình, đặc điểm địa phương và tổ 

chức, triển khai sâu rộng tới các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng 

nghề trên địa bàn. 

 - Tổ chức thông tin, tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị 29-

CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ 

công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; mục đích, ý nghĩa và tầm quan 

trọng của Tháng hành động về ATVSLĐ. 

 - Tiến hành treo băng rôn, khẩu hiệu, … từ ngày 01/5/2022 để tuyên truyền, cổ 

động Tháng hành động về ATVSLĐ (theo phục lục I đính kèm) tại cổng vào của 

UBND xã, thị trấn. 

 - Tổ chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà các gia đình, nạn nhân bị tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn xã, thị trấn (nếu có). 

 5. Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã, làng nghề 

 - Xây dụng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, trong đó tăng cường các 

hoạt động phối hợp, lồng ghép trong triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành 

động về ATVSLĐ năm 2022 đảm bảo linh động, thiết thực, hiệu quả. 

 - Tiến hành rà soát, bổ sung nội quy, quy trình vận hành các máy, thiết bị 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tại đơn vị đảm bảo an toàn tuyệt đối 

không để xảy ra các sự cố mất an toàn lao động; không ngừng cải thiện điều 

kiện làm việc, môi trường làm việc cho người lao động nhằm hạn chế, phòng 

ngừa tại nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 

 - Thực hiện tốt công tác tự kiểm tra về ATVSLĐ tại đơn vị để kịp thời 

phát hiện và ngăn chặn những nguy cơ gây mất an toàn lao động có thể xảy ra, 

đặc biệt đối với các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; thực 

hiện đầy đủ các chế độ, chính sách cho người lao động đặc biệt các chế độ, 

chính sách liên quan công tác ATVSLĐ; tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn 

nhân và gia đình nạn nhân bị tại nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

 - Trong thời gian diễn ra Tháng hành động về ATVSLĐ, yêu cầu các đơn 

vị, doanh nghiệp có những hình thức và các hoạt động hưởng ứng như: treo băng 

rôn, khẩu hiệu, tranh, áp phích…tại cổng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và trên 

công trình xây dựng đơn vị đang thi công; tổ chức phát động hưởng ứng Tháng 

hành động về ATVSLĐ năm 2022. 

 IV. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO 

 Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, báo cáo 

kết quả thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 (theo mẫu quy định 

tại phụ lục Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của bộ Lao 
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động -TB&XH) gửi về phòng Lao động TB&XH huyện trước ngày 30/6/2022 

để tổng hợp, báo cáo UBND huyện và Sở Lao động -TB&XH tỉnh.  

 Trong quá trình tổ chức thực hiện có khó khăn vướng mắc phản ánh về 

UBND huyện (qua phòng Lao động TB&XH huyện) để chỉ đạo, giải quyết./. 

 Nơi nhận:  

- Sở Lao động-TB&XH tỉnh;    
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- Lãnh đạo VP HĐND - UBND huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 

- Các DN, cơ sở SXKD trên địa bàn huyện; 

- Trang Thông tin điện tử huyện; 
- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Tiến 
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Phụ lục I 

NỘI DUNG KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN  

THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ NĂM 2022 
(Kèm theo Kế hoạch số   63/KH-UBND ngày  22/4/2022 của UBND huyện) 

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về AT,VSLĐ và Tháng công 

nhân năm 2022. 

2. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về AT,VSLĐ và năm 2022. 

3. Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao 

động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt 

và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19. 

4. Thục hiện nghiêm các nội quy, quy trình, giải pháp bảo đảm an toàn, vệ 

sinh lao động tại nơi làm việc. 

5. Đối mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện về ATVSLĐ. 

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

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

7. Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động. 

8. 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. 

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

10. Tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp vì an toàn và 

sự phát triển bền vững của doanh nghiệp và người lao động. 
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