
UBND THI xA CUA LO CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
HQI BONG ATVSLB THI XA Bc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S: /KH-ATLD Ci'ra Lô, ngày tháng nám 2020 

KE HOACH 
To chüc Tháng hãnh dng v an toàn, v sinh lao ang nãm 2020 

Thrc hin K hoch s 221/KH-HDATVSLD ngày 27/4/2020 cüa Hi dng 
An toàn v sinh lao dng tinh Ngh An v vic to cht'rc Tháng hành dng v an 
toàn, v sinh lao dng tinh Ngh An näm 2020. UBND thj xã Cüa LO xây dirng k 
hoach to chi'rc Tháng hành dng an toân, v sinh lao dng (sau day gi tat là 
Tháng hành dng) thj xã Cira Lô näm 2020 nhu sau: 

I. Mic dIch, yêu cu 

1. Mtic dIch 

Thüc dy các chucing trInh, hott dng ci1 th ct phông ngü'a tai ntn lao dng, 
bnh ngh nghip, cái thin diu kin lao dng trong các Ca si, doanh nghip, nâng 
cao thirc, nhn thirc cho ngui sir diing lao dng và ngithi lao dng trong vic thirc 
hin Lugtt An toàn, v sinh lao dng, Chi thj so 29 - CT/TW ngày 18/9/2013 cüa Ban 
BI thu ye d.y mnh cong tác an toàn, v sinh lao dng trong th?yi kS'  cong nghip hóa, 
hin di hóa và hi nhp quôc té. 

2.Yêucu 

T chrc các hoit dng phong phii, hiu qua, tiêt kim và phü hçip vói diêu kin 
lao dng, san xuât; huy dng sr tharn gia, phôi hçp cüa các cp, các ngãnh, các to 
chüc, cci quan truyn thông, doanh nghip, Ca sâ lao ding và ngui lao dng. 

H. ChÜ 

Tháng hành dng näm 2020 duçc phát dng vâi chü dê "Day mrnh cãi !/zin 
diu k&n  lao d3ng và kkm sodt các nguy co' rüi ro v an bàn, v sin!, 1(10 ct3ng 4ii 
no'i là,,, vic". 

ifi. Thôi gian và phim vi triên khai 

1. Thai gian t ch(rc: Tháng hành dng näm 2020 duçic th chirc tü ngây 
01/5/2020 dn ngày 3 1/5/2020. 

2. Pham vi trin khai: Trên dia ben toàn thj xä. 

IV. Ni dung ti chirc các hoit dng Tháng hành dng 

1. Do tInh hInh dai  djch Covid-19 dang din bin rt phi.rc tap, d dam bão 
an toàn, s1rc khOe cüa ngui lao dng, nhân dan cQng nhu thirc hin nghiêm các 
chi do ci1a ChInh phü, Ban chi do quc gia ye chü dng phông chông djch bnh 
COVID- 19, nên không to chtrc L phát dng Tháng hành dng v an toàn, v sinh 
lao dng, các hi nghj, hi tháo, tp huân tp trung dông ngui; chuyên sang t 
chrc các boat dng nhix thông tin, tuyên truyên, giáo ditc trén dài phát thanh và 
truyên hInh thj xã, phuông; tang cung irng ding cOng ngh thông tin, mng xã 
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hi, truyn thanh ni b d thông tin, tuyên truyn tói các doanh nghip, ngu?ii 
lao dng tai  dja phuong. 

2. Các ni dung, hInh thüc truyn thông v an toân, v sinh lao dng 

a) T chirc tuyên truyn v Lut, ch d chInh sách v an toân, v sinh lao 
dng trên các phuong tin thông tin dai  chüng. 

b) In, treo pano, áp phIch, bang rOn, kh.0 hiu,... 

c) Xây dimg các tài 1iu, hithng dn hun luyn an toàn, v sinh lao dng 
phü hcp vi trng nhóm dôi tucmg; các huâng dn c11 th v các quy trinh, k5 näng 
lam vic an toãn cho nglxài lao dng. 

d) Phát dng các cuc thi, tim hiu Lut an toàn, v sinh lao dng trong các 
co si san xut kinh doanh, các cong trinh xây dirng. 

3. Sau khi ChInh phü cOng b ht djch thI các thành viên, co quan thành 
viên Hi dng an toàn, v sinh lao dng thj xA và UBND các phumg, dcm vj, 
doanh nghip t chrc mt s hoit dng: 

a) Thàm hói, dng viên, tng qua các nn nhân và gia dInh nn nhân bj tai 
nan lao dng, bnh ngh nghip, cong nhân lao dng nghèo, có hoàn cãnh khó 
khãn. 

b) Tang cthng phi hçip lien ngânh trong các hoat dng thông tin, tuyên 
truyn, hu.n luyn và cong tác phông chng djch C OVID- 19; phi kt hçip trong 
các boat dng giám sat, ttx vn, di thoçui vic chp hãnh pháp lut v lao dng, an 
toàn, v sinh lao dng tai  các doanh nghip, chãm lo, bâo dam quyn 1çi cüa 
ngithi lao dng. 

4. Khen thithng v cong tác an toàn, v sinh lao dng 

Can cü Lut Thi dua khen thu&ng và tInh hInh thirc tin d xem xét, t 
chüc khen thithng v ATVSLD cho các tp th và cá nhân có nhüng két qua, 
thânh tIch xut sc v thirc hin cOng tác ATVSLD trong nàm 2019. 

V.Tôchü'cthtrchiên 

1. Phông Lao dng — Thu'o'ng binh và Xã hi 

a) Chü trI don dc, kim tra vic thc hin k hoach vâ các hoat dng 
Tháng hành dng cüa các don vj, UBND các phumg. 

b) T chüc thông tin, tuyên truyn; xây dixng ni dung, tài 1iu hufmg dn 
truyn thông trong Tháng hành dng (in, treo, phát hành ti các dja phuong, 
doanh nghip hotc däng tâi mu trén website cüa S& Lao dng — Thuong binh và 
Xâ hi). 

c) Tng hçTp, báo cáo kt qua t chirc Tháng hành dng cüa các phOng, ban, 
ngành, UBND các phu?ing. 

2. Lien doãn Lao dng Th xã 

Tang cumg thông tin, tuyên truyn ye cOng tác v sinh lao dng, bnh ngh 
nghip trên các phuong tin thông tin dai  ching; phi hçip vri phông Lao dng — 
Thuong binh và Xã hi, các phông, ban, ngành có lien quan t chirc các hoat dng 
thit thrc huâng 1rng cUa Tháng hành dng v an toàn, v sinh lao dng. 
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3. Phông Y t, trung tam y t 

Tang cu?ing thông tin, tuyên truyn v cong tác v sinh lao dng, bnh ngh 
nghip trên các phrang tin thông tin dai  chüng; Tang cung mt so hot dng 
thit thijc hithng üng cüa Tháng hành dng nhu khám sirc khôe djnh kS',  khám 
phát hin bnh ngh nghip, do kim môi tru&ng lao dng tii các doanh nghip, 
hi thão chuyên d ye bnh ngh nghip,... 

4. Phông Van hóa — Thông tin 

Chi dao các Co quan báo, dài phát thanh, truyn hInh thông tin, tuyên truyn 
v& cong tác v sinh lao dng, bnh ngh nghip trên các phucing tin thông tin di 
chüng. 

5. Trung tam Van hóa — The thao & Truyên thông 

Xây drng, phát các tin, bâi, phóng sr v cong tác v sinh lao dng, bnh 
ngh nghip trên các h thng ba phát thanh, trên các kênh song truyn hInh 
tnróc, trong và sau Tháng hành dng. 

6. Các phông, ban, ngành, co' quan thành viên Hi d1ng ATVSLJ) thj 
xã Va CáC phOng, ban, ngành lien quan 

Theo chrc nàng, nhim viii va trách nhim thành viên Hi ding an toàn, v 
sinh lao dng to chüc thirc hin các ni dung ti Miic IV; dng thi chi dao, 
hithng dn các co quan, don vj tr1rc thuc tIch crc hung 1mg Tháng hânh dng. 

7. UBND các phtrông 

- Chü dng xây dirng, ban hành k hoch trin khai các hoat dng thiêt 
thirc trong Tháng hành dng theo ni dung huâng dn tai  Mic IV; thithng xuyên 
kim tra, don doe viêc to chirc, thuc hiên. 

- B trI kinh phi d t chüc các boat dng h'tthng tng Tháng hành dng 
phü hp, thiêt th1rc vi di&u kin cüa dja phuong. 

- Treo, dan, phát hânh các pano, áp phIch, tài lieu huO'ng dn tuyên truyên 
c1i th v các quyn, nghTa vii và trách nhim cüa ngithi si:r diing lao dng, nguñ 
lao dng ye ATVSLD. 

- Ttng kt, dánh giá và báo cáo kt qua triên khai Tháng hành dng. 

8. Các doanh nghip, co' s& san xut kinh doanh 

- Can cu1r váo các ni dung hoit dng Tháng hânh dng theo hrn1rng din tai 
Mc IV xay dimg chuong trInh, k hoach chi tiêt trin khai Tháng hànb dng cüa 
don vi. 

- T chu1rc các hott dng thit thrc hu&ng Ong Tháng hãnh dng. 

- Tr kim tra kim tra tp trung vào các ngành, ngh& lTnh vrc có nguy co 
rüi ro cao ye tai nan  lao dng, bnh nghê nghip; vic thirc hin các qui djnh pháp 
Lut an toàn, v sinh lao dng, cong tác huân luyn ATVSLD; vie su1r dung, kim 
dinh may, thit bj, vt Ui có yeu câu nghiêm ngt v ATLf) trong các to chu1rc, co 
sâ san xut kinh doanh. 

- Báo cáo tInh hInh khO k.hãn vuOng mc tai  doanh nghip, nhüng kiên nghj 
d xut cOa ngui lao dng, ngtthi si1r diing lao dng ya nhQng vn d lien quan 
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dn Cong tác quân 1 nhà nuâc trong linh virc ATVSLD gri ye phông Lao dng — 
Thuang binh và Xã hi d thng hcrp ni dung gri Sâ LD — TB&XH. 

- Tng kt, dánh giá, rut kinh nghim và báo cáo két qua tO chüc Tháng 
hành dng ye phàng Lao dng — Thucing binh & Xä hi thj xä Ci:ra Là. 

VI. Kinh phi triên khai thc hin 

1. ED6i vâi các cc quan, ban, ngânh, các phi.r?mg: Kinh phi t chirc Tháng 
hành dng ATVSLD thirc hin theo quy djnh ti Diu 3 Quyt djnh so 87/QD-
TTg ngày 12/01/2016 cüa Thu tuOng ChInh phñ v t chirc Tháng hành dng ye 

ATVSLD. 

2. Di vi các doanh nghip, cc si san xut kinh doanh: xây drng k 
hoach, kinh phi trin khai Tháng hânh dng trong k hoach  v ATVSLD hang 
nàm cüa doanh nghip, c s& san xu.t kinh doanh. 

VII. Ch d báo cáo 

Các phông, ban, ngành, UBND các phu&ng, các doanh nghip to chirc dánh 
giá, rut kinh nghim cong tác t chüc Tháng hành dng ATVSLD và gi:ri báo cáo 
v Phông Lao dng — TB & XH thj xã trithc ngày 15/7/2020 dê tOng hçrp, báo 
cáo Sâ Lao dng — Thuang binh và Xã hi, IJBND thj xä.!.  9 

No'i nhân: 

- S& Lao dông-TBXH (b/c); 
- ChCi tjch UBND thj xã (b/c); 
- Các Phó Chi tjch UBNDthj xã (b/c); 
- Các phông, ban, nganh cap thi; 
- UBND các phu&ng; 
- Thành vien Hi dông thj xa; 
- GD các DN, cor s SXKD; 
- Luu: VTUB, LD. 

CHU T!CH  HQI BONG 
AN TOAN, V SINH LAO BONG 

PHO CHU TICH UBND THI XA 
VO Van Hñng 
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