
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HOI CHU NGHiA VIT NAM 
THI xA CIA LO Dc 1p — Tir do — Hinh phñc 

So: /KH-UBND Ci'a Lô, ngày tháng 3 nám 2022 

KE HOACH 
To chile Tháng hành dng v an toàn, sinh lao dng nãm 2022 

Thirc hin K hoach so 1 64/KH-HDATVSLD ngày 10/3/2022 cüa Hi 
dông an toàn, v sinh lao dng tinh Ngh An v vic t chirc Tháng hành dng v 
an toàn, v sinh lao dng tinh Ngh An näm 2022, UBND thj xã Cira lô ban hành 
k hoach trin khai thuc hiên nhu sau: 

I. MUC DICH, YEU CAU 
1. Muc dIch 

Nâng cao nhn thirc và sir tuân thu pháp lut v ATVSLD trong các doanh 
nghip, co s thông qua các hoit dng thông tin, tuyên truyn, chuang trInh hành 
dng ci th v ATVSLD; dy mnh vic th%rc hin các bin pháp giâm thiu rCii ro ye 
ATVSLD, cãi thin diu kin lam vic; chám soc sirc khOe ngu&i lao dng, hn ch 
thp nht tai nan  lao dng, bnh ngh nghip (TNLD, BNN). 

2. Yêu cãu 

To chirc các hoat dng Tháng hành dng v ATVSLD nàm 2022 dam bão thit 
thrc, hiu qua, thIch 1rng an toàn, linh hott và kim soát djch bnh Covid-19. 

II. Chu dé 

Tháng hành dng nám 2022 duçc phát dng vi chü d: 

"Tang cu'irng giãm thiu các rái ro v an bàn, v sin/i lao ding, cãi t/i&n 
ctiu k4n lao d3ng 41i noi lam vic, thIch á'ng an toàn, linh Iioçzt và kim soát Iziu 
qua djcli bnh cOVID-19 ". 

III. Thôi gian và phim vi trin khai 

1. Th?yi gian t chirc: tit ngày 0 1/5/2022 den ngày 3 1/5/2022. 

2. Pham vi trin khai: trên toàn dia bàn thi xä. 

IV. NQI DUNG TO CHI5'C CAC HOiST BONG: 
1. Các ni dung, hoit dng htr&ng 1mg Tháng hành dng ATVSLB 
a) T chuc các hoat  dng thông tin, tuyên truyn: 

- Tuyên truyn v Lut, ch d chInh sách v an toàn, v sinh lao dng trén 
các phucing tin thông tin dai  chñng, trên các üng diing cong ngh thông tin, 
mng xà hi, truyn thanh ni b,... 

- In, treo palo, áp phIch, bang rOn, khu hiêu,... 
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- Huóng dn hun luyn an toàn, ye sinh lao dng phü hçp vâi tüng iihóm 
di tung; các hung dn ci th v các quy trInh, k nAng lam vic an toàri cho 
nguii lao dng. 

- Phát ding các cuc thi, tim hiu Lutt an toàn, v sinh lao dng trong các 
ca sâ san xut kinh doanh, các cong trInh xây dirng. 

b) To chirc các hott dng, sir kin chuyên d v ATVSLD có s1r tharn gia 
cüa doanh nghip và ngui lao dng, an toàn v sinh viên: 

- Tang cung các hot dng tir kim tra, dánh giá, kim soát các nguy co 
rüi ro v ATVSLD tai ni lam viêc; 

- Tham quan, trao di kinh nghim các mô hInh din hInh lam t& v 
ATVSLD; 

- Tp hun, huân luyn, h trçl hun luyn, bM duO'ng, hi nghj chuyên d 
v ATVSLD; 

- Thäm hOi, dng viên các nan  nhân và gia dinh nan  nhân bj tai ntn lao 
dng, bnh ngh nghip. 

2. Hot dIng kiêm tra v ATVSLD 
Ni dung kiêm tra tp trung vào các ngành, ngh& linh vrc có nguy co ri1i 

ro cao v tai nan  lao dng, bnh ngh nghip; vic thirc hin các quy djnh phap 
Lut an toàn, v sinh lao dng, cOng tác huân luyn ATVSLD; vic sir ding, 
kiêm djnh may, thit bj, vt tu' có yêu cu nghiêm ngt v ATLD trong các 1 
chirc, cci sä san xut kinh doanh. 

V. TO CHC THTC HIN 
1. Phông Lao dng - Thu'o'ng binh và Xii hi 
- Chü tn don dc vic thirc hin k hoich và các hott dng Tháng hành 

dng cüa các Ca quan, don vj. 
- Tong hçip k& qua thirc hin các hot dng cüa Tháng hành dng 

ATVSLD báo cáo S& Lao dng-TB&XH. 
2. Phông Y t Trung tam Y t 
- Tang cu'ô'ng mt so boat dng thit thirc hu&ng 1rng cüa Tháng hành dng 

nhu' khám src khOe djnh kS',  khárn phát hin bnh ngh nghip, do kim tra môi 
tru1ng lao dng tai  các doanh nghip, hi thão chuyên d y bnh ngh nghip. 

- Hung dn các co s san xuât, kinh doanh trén dja bàn thj xa trin khai 
thrc hin các bin pháp dam bão an toán, trang bj dy dü phuong tin báo ye cá 
nhan d ngän ngñ'a djch bnh Covid-19 tai  noi lam vic. 

3. Phông Vim hóa-Thông tin vi Trung tam Vim hóa, The thao & 

Truyên thông 
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- PhM hçp, hithng dn UBND các phung, các ca quan lien quan to chi:rc 
thông tin, tuyên truyn v ATVSLD và bnh ngh nghip trên các phuGng tifl 
thông tin di ching. 

- Xây dirng, phát các tin bài, phóng sr v cong tác ATVSLD, bnh ngh 
nghiêp trên các h thng truyn thanh truic, trong và sau Tháng hành dng ye 
ATVSLD. 

4. Be nghj Lien doàn Lao Ing thj xã 
- Chü trI, phi hçip vói UBND thi xä t chirc các hott dng thi& thirc hu&ng 

üng Tháng hành dng ATVSLD thu t chüc cuc thi tim hiu v Lut an toàn, v 
sinh lao dông, thi an toân v sinh viên giOi; t chirc thäm hói, dng viên các nn nhân 
và gia dInh nn nhân bj tai nn lao dng, beth ngh nghip.. 

- Tang cuing thông tin, tuyên truyên Ye cong tác v sinh lao dng, bnh 
ngh nghip trên các phuang tin thông tin di chüng; 

5. UBND các phu'ô'ng 
Dy minh cong tác tuyên truyn trên h th6ng ba truyn thanh v Lut, 

chê d chInh sách ye an toân, v sinh lao dng. 
6. Các doanh nghip, co's& san xut kinh doanh 
- Can cü vào các ni dung hot dng Tháng hânh dng theo hung dn ti 

Mic IV xay dirng chuang trinh, k hotch chi ti& trin khai Tháng hành dng cüa 
dm v, cci s&. 

- Tong kt, dánh giá, rñt kinh nghim và báo cáo kt qua t chirc Tháng 
hành dng v ATVSLD v UBND thj xã truOc ngày 10/7/2022 (qua phông Lao 
dç5ng- TB&XH). 

Trên day K hoch t chi'rc Tháng hành dng v ATVSLD nAm 2022 cña 
TJBND thj xA Cira Lô./. 

NYi nhân: 
- Hi dong ATVSLD tinh; 
- So Lao dng-TB&XH; 
- CT, các PCT UBND thj xä; 
- Các phOng, ban, ngành lien quan; 
- UBND 7 phu?ng; 
- Cáo doanh nghip dóng trên dja bàn; 
- Luu:VT, LDTBXH. 

TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU T!CH 
PHO CHU TICH 

Hoàng Van Phüc 
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PHU LUC 

Khâu hiu tuyên truyn trong Tháng hành dng v ATVSLED nãm 2022 

(Kern theo Ké' hogch so': /KH-UBND ngày tháng 3 nárn 2022 cz-a 
UBND thj xâ Cz'a LO) 

1. Nhit 1it hu&ng rng Tháng hành dng v an toàn, v sinh lao dng và 
Tháng cong nhân nám 2022. 

2. Nhit 1it hung 1rng Tháng hành dng v an toân, v sinh lao dng näm 
2022. 

3. Tang cuèng các bin pháp giâm thiu rüi ro v ATVSLD, câi thiên diêu 
kiên lao dng, thIch lrng an toân, linh hoat và kim soát hiu qua djch bnh 
Covid-19. 

4. Thrc hin nghiêm các ni quy, quy trInh, giâi pháp bão dam an toân, v 
sinh lao dng tti noi lam vic. 

5. Di mói, nâng cao chtt luçmg cong tác hun luyn ye ATVSLD. 

6. Hay nghi v an toàn tnrc khi hành dng. 

7. ChÜ dng rà soát, dánh giá các nguy co, rüi ro mt an toàn, v sinh lao 
dng và tuân thu các bin pháp phông, chng djch bnh Covid- 19 ti noi lam 
vic. 

7. Môi trung lam vic an toàn - Tot cho ban, cho doanh nghip. 

8. Tham gia báo him TNLD, BNN VI src khôe và sir phát trin bn vng 
cüa doanh nghip. 
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