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KE HOACH
Trin khai các hot dng hu'ô'ng üng Tháng hành ang v
An toãn, v sinh lao dng nàm 2021 huyn Kim So'n
Thj.rc hiên K hoach s 01/KH-BCDT ngày 02 tháng 3 nãm 2021 cüa Ban
Chi dao Tháng hãnh dng ye An toàri, ye sinh lao dng (ATVSLD) tinh Ninh BInh
ye viêc triên khai Tháng hành dng ye ATVSLD tinh Ninh BInh näm 2021.
Uy ban nhãn dan huyên Kim San xây drng K hoch trin khai các boat
dng hthng mg Tháng hành dng ye ATVSLD huyên Kim San nm 2021 c1i
th
nhi.r sau:
1. MUC DICH, YEU CAU
1. Muc dIch
Phát dng dçit cao dirn v tuyên truyn, nãng cao thtrc, nhân thti'c cüa
ngtxôi si.'r dung lao dng, ngthi lao dng và các cap, các ngành ye thirc hin cong
tác ATVSLD; dng thai dAy manh các hot dng phOng ngra TNLD, BNN
trong các doanh nghip, ca sá, ho gia dInh.
2. Yêu câu
T chic các hoat dng hiu qua, thMtthrc, ph hçxp vã có sr tharn gia, phi
hap cüa các cap, các ngành, hi, doân the, dja phuang, các tO chrc, ca quan
truyn thông, co s0 san xuât kinh doanh vâ ngu&i lao dng cã trong khu vrc cO
hap dOng lao dng vâ không có hap dông lao dng; bão dam yêu câu phOng
chOng djch bnh Covid-19 cüa Chinh phü, dja phLrang vã an toãn src khOe cho
nguäi lao dng, cong dông.
II. CHU BE CUA
THANG HANI-I BONG VE ATVSLD NAM 2021:
Tháng hành dng v ATVSLD nãm 2021 du'çc phát dng vâi chü d:
"Tang cu'à'ng ctán/z giá, kiêm soát các nguy co rüi ro
an bàn, v sink lao
d3ng vii sr tharn gii-i ciia an bàn, v sin/i v/en"
nhäm day manh các hot dng
phông ngra TNLD, BNN Va nâng cao nãng xuât lao dng t?i nai lam vic.
III. THOI GIAN VA PHAM VI TRIEN KHAI:
- Thai gian: Tháng hânh dng v ATVSLD nàm 2021 dLroc t chtc tr ngây
0 1/5/2021 den ngày 3 1 /5/2021.
- Pham vi trin khai: Trên toân huyn Kim San.
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IV. CAC HOAT BONG CUA THANG HANH BONG
- Dy mtnh cong tác thông tin, tuyên truyn các quy djnh cüa pháp lut v
ATVSLD thông qua các ph..rong tin truyên thông, dc bit là thông tin, tuyên
truyên ye Luât ATVSLD Va các van bàn hi..ràng dan thi hành dôi vOi cã ngtxi lao
dng lam viêc theo hçTp dông lao dông và không theo hçp dông lao dng t?i dla
phtwng.
- To chi'rc tuyên truyên trçrc quan nhi.r: treo bang ron, pano, áp phich, c
phuon tai các xà, phirvng, thi trán và các thm v trirc thuôc de phô biên, tuyên
truyên các nôi dung, kiên thi.rc ye ATVSLD (thrc hin t.ir ngày 0 1 /5/2021 den
ngày 3 1/ 5/2021).
- T chic các Doãn kirn tra chuyên ngành vic thrc hin các quy djnh cüa
pháp lut ye ATVSLD t?i các co si san xuât kinh doanh có nhiêu nguy Co xãy ra
tai n?n lao dng, bnh nghê nghip nhu: Scr diing nôi hoi, thiêt bj nâng, han cat
kim 1oi, lam viêc trong không gian hn chê, xay di.rng, din....
- T chrc thãm hdi, dng viên nn nhãn và than nhân ngtri bj tai nn lao
dng vâi dôi tucmg khOng có quan h lao dng trên dla bàn.
- Khen thumg cho các tp th, cá nhân có thành tIch xut sk trong cong
tác ATVSLD nàm 2020 nhân djp tO chrc Tháng hành dng AT-VSLD.
V. TO CH1iC THU'C HIN.
1. Phông Lao dng - Thu'ong binh và Xã hi
huyn
- Chü tn, tharn muu UBND huyén xây dirng, ban hành k hoch và hiirng
dan, chi dao, kiêrn tra, dOn dôc Uy ban nhân dan các xà, thj trân, các don vj trLrc
thuc triên khai các hott dng thiêt thçrc, hiu qua, phii hçp trong Tháng hãnh
dng ye ATVSLD näm 2021.
- Chü tn, phi hçxp vOi cac co quan có liênquan thrc hin kim tra ATVSLD;
hi.róng dan doanh nghiêp to chrc lé mit tinh diem, thãm tng qua n?n nhãn và gia
dInh nn nhân bj tai nn lao dng.
- Tng hçip, báo cáo UBND huyên v kt qua t chtc Tháng hành dng
ye ATVSLD cUa các co quan don vj, các dia phirong, doanh nghip tren dja
bàn huyn.
2. Trung tam Y t huyn
- Trin khai các van bàn cüa ngành cp tren v thrc hin Tháng hành dông v
an toàn v sinh lao dng;
- Thông tin tuyên truyn v cOng tác v sinh lao dng, các bnh ngh nghiêp,
dong thi chi do các tuyên y te co sâ triên khai Tháng hành dng v an toân v
sinh lao dng, phông chong cháy n&
- Tham gia doân kim tra lien ngành v ATVSLD.
3. Phông Tài chInh - K hoch huyn
- Tham muu UBND huyên phãn b ngucn kinh phi d phiic vii Tháng hành
dông ATVSLD dam báo chê d dàng theo quy dnh càa Nhà nuóc.
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4. Phông Van hóa vA Thông tin huyn
T chirc thông tin, truyn thông v Luât ATVSLD và các van bàn có lien
quan ye ATVSLD.
5. Trung tam Van hóa-Th thao và Truyn thanh huyn
- Phi hap vói Phông Lao dng-TB&XH t chic treo bang ron, khu hiu
trong Tháng hành dng an toàn v sinh lao dung trên các triic duxng chInh ti khu
trung tam cüa huyên;
- Xây dirng phóng sir ti các doanh nghip, các dun vj san xut, kinh doanh vi&
bài ghi hInh ãnh ye cOng tác an toân v sinh lao dng, phông chông cháy no, cong tác
báo h lao dng.
6. Lien doàn Lao dng huyn
- Phi hçp vai Phông Lao dng - ThLrang binh và Xã hi, các don vj có
lien quan tham muu t chirc các hot dng thiêt thirc, tr9ng diem dê hu&ng ing
Tháng hành dng ye ATVSLD và Tháng cOng nhân näm 2021.
- Chi do, hi.ràng dn các Cong doàn co' s trong huyên vn dng doàn viên
COng doãn thirc hin tot các ho?t dng dê hu'âng lrng Tháng hành dng ye
ATVSLD và Thang cOng nhãn nãm 2021; Thông tin, tuyên truyên dé nâng cao
nhân thüc cüa to chrc cong doàn các cap, cong doàn trong các doanh nghiep trên
dja bàn huyn ye cong tác ATVSLD.
- Tuyên truyn các van bàn pháp lut v cOng tác ATVSLD, PCCN cong tác
bão h lao dng den các don vj san xuât kinh doanh, các xã, thi trân;
7. Các co quan, don vj trirc thuôc huyn
-, Các co q,uan, don vj trirc thuôc Co lien quan can cü vào chirc nang, nhiêm
vii phôi hp triên khai thirc hin và phô biên các van bàn cüa ngành cap trên ye
cong tác an toàn v sinh lao dng, phông chông cháy no.
8. UI3ND các xã, thi trân.
- Can cir vâo K hoch Tháng hành dng v ATVSLD cUa huyn d xay
dirng Ké hoach, tO chirc triên khai các hot dng phü hçp vâi diu kin thirc tA
t?i dja phLrong
- B tn kinh phi d t chic các hoat dng hu'ng rng Tháng hành dng
phii hçp, thrc té vO'i diêu kin cOa dja phu'ong.
- Treo, dan, phát hành các pano, áp phIch, tài 1iu hung dn tuyen
truyên c1j the ye các quyên, nghia vçi và trách nhiêm cOa ngui sir dung lao
dng, ngui lao dng ye ATVSLD.
- Báo cáo kt qua t ch&c Tháng hành dng v an toàn, v sinh lao dng
ye UBND huyn qua Phông Lao dng-Thixong binh vá Xâ hi ('tru'o'c ngây
28/6/2021 theo máu quy d,inh tgi Phu lyc Thông
tit so 02/2017/TT-BLDTBXH
ngày 2 0/02/201 7.).
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9. Các doanh nghiêp, don vi san xut kinh doanh thuôc mçi thành phn
kinh tê dóng trên dja bàn huyn
- Can cir vâo K hoch Tháng hânh dng v ATVSLD cüa huyn Va tInh hInh
thirc tê cüa don vj, doanh nghiêp tp trung thirc hin tot ni dung sau:
- T chc thông tin, truyn thông v ATSLD, thrc hiën tt cong tác tp
hun, hun luyên v ATVSLD cho ngâi sr dyng lao dng vâ nguâi lao dng;
- Kin toàn b may lam cong tác báo h lao dng (BHLD) cüa don v; chi
dng kinh phi, xây dirng các chuong trInh hành dng ye ATVSLD, PCCN sat thirc
vâi yêu câu ca don vj nhãm day lüi các nguy Co tai nan lao dng, bnh nghê
nghip, cháy no;
- Treo bang zôn khu hiu, tranh ành, áp phIch c dng, t chi.c hi din...
trong thai gian din ra Tháng hânh dng ATVSLD.
- Thrc hin t6t vic xây dçrng k hoach ATVSLD hang nam
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dung theo quy d.inh dam báo kinh phi hoat dng dôi vOi cong tác ATVSLD,
phông chng cháy n và các hoat dng huâng ang Tháng hành dông ye
ATVSLD;
- Rà soát, b sung các ni quy, quy trInh, bin pháp k5 thuât an toàn lao
dng tai các b phn, phân xLràng; tr kiêm tra, rà soát, dánh giá các nguy co,
rUi ro ye an toàn, ye sinh lao dng dôi vâi trng may, thiêt bj, vt tu, các chat
có yêu câu nghiêrn ngt ye ATVSLD;
- ThuOng xuyen cái thin diu kin lam vic, môi trir&ng lam viêc cho
ngis?i lao dông nhãrn han chê, phông ngira tai nan lao dng và bnh nghê
nghip;
- Thrc hién dy dü moi ch d, chInh sách cho ngui lao dng dc biêt
là ché do, chInh sách lien quan den ATVSLD;
- Thrc hin cOng tác tr kim tra v ATVSLD, Dánh giá các nguy co rüi
rogãy mat an toãn lao dng cUng nhLr các bin pháp kiêm soát các yêu to nguy
hiêm, có hai tai noi lam vic; xây dixng, hiiang dn v k nãng lam viêc an
toàn cci
the cho nguYi lao dng de phông ng&a tai nan lao dng, bnh ngh
nghip;
- T chc treo bang rOn, pano, áp phIch, khu hiu tuyên truyn hirng
ang Tháng hành dng ye ATVSLD tai cOng co quan, don vi, doanh nghiep
trên các cong trirang xây dcrng don v dang thi cong ni dung khdu hiu gij,
có phu lyc kern theo,).
- T chrc hun luyn ATVSLD theo k hoach vâ các hoat dng thrc
hânh, thao dien, xr 1)2
sir cO k thuãt ye ATVSLD, dê ngu'ai sCr dvng lao dng
vâ ngu'ai lao dng biêt cach xr 1)2
các tinh hiràng tai nan lao dng và cháy n
tai cOng truäng, fbi lam viêc;
- Báo cáo kt qua t chác Tháng hành dng v an toàn, v sinh lao dng
ye Ban chi dao ATVSLD cüa huyen qua PhOng Lao dng-Thirong binh Va Xä
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hi (trithc ngây 28/6/202 1 theo mJ'u quy ct/nh tgi Phy lyc Thong tu sO
02/201 7/TT-BLDTBXJ-j ngày 20/02/201 7).
VI. Kinh phi trin khai thy'c hin.
1. Dôi vOi các x, thj tr.n: Kinh phi t chirc Tháng hãnh dng
ye an
toàn, v sinh lao dQng thirc hiên theo quy dnh ti Diêu 3 Quyêt djnh so
87/QD-TTg ngày 12/01/2016 cüa ThCi tuóng ChInh phü ye to chirc Tháng hành
dng ye an toàn, v sinh lao dng.
2. Di vai cac doanh nghip, ccx sx san xutkinh doanh: Xây drng k
hoach, kinh phi triên khai Tháng hânh dông trong ké hooch ye an toàn, ye
sinh
lao dng hang närn cüa doanh nghip, ccx sâ san xuât kinh doanh.
D nghi Thu truxng các ccx quan, Chu tjch UBND các xA, thj trn; Giám dc
các doanh nghip, do'p. v san xuât kinh doanh can cir vào chirc nàng nhiêm vi to
chi'rc thuc hiên./. ''
Noi nhân: 12- BCD tinh (B/c);
- TT HU, HDND huyii;
- CT, các PCT UBND huyén;
- LD VP HDND&UBND huyn;
- Cäc co quan có lien quan;
- UBND các x, thi trân;
- Các DN, Co so SXKD;
- Liru: VT.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH
HU T!CH
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TEN CO QUAN DON VT,
DOANH NGHI1P...

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM

Dc Ip - Ty' do - Hnh phüc
Kim So'n, ngày tháng nàm 2021

BANG TONG HQP SO LIU KET QUA TO CHU'C THANG HANH DQNG
(Kern theo báo cáo kt qua to chic Tháng hánh ng v an toàn, v sinh lao dng,
máu quy ã7nh tqi Phy lyc Thông tztsO 02/2017/TT-BLDTBXHngay
20/02/2017).
STT
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Cáchottdng

Do'n vj

luong
Cac by ttp huan, huan Iuyen trong Quy II
näm
hu'ô'ng ü'ng Tháng hãnh ng

lap

Tng s nguôi du'çrc hun luyn, trong do:

ngui

Hun luyén cho nguxi quân l phu trách cong tác
an toàn, ye sinh lao dng (nhOm 1)

ngixOi

Huân luyn ngri lam cong tác an toãn, ye sinh lao
dng (nhOm 2)

ngui

Hunluyen cho ng.ri lao dng lam cong viêc cO
yêu câu nghiêm ngt ye an toàn, v sinh lao dng
(nhOm 3)
Hun luyên cho nhOm 4 - ngrO'i lao dng

Hun luyn cho an toàn, v sinh viên (nhóm 6)
Hun 1uyn cho ngixcM lao dng lam vic không
theo h?p dông lao dng (nêu cO)
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4

To chOc toa dam, phóng sy', tin, bài du'a tin trén
truyên hInh, báo chI

An phm thông tin (Sách, báo, to' roi, tranh áp
phIch)
Phát dng, trin khai cäc chin djch, phong trào
thi dua ye ATVSLD
Stâp thI Ca nhãn tham gia
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ngixO'i
nguii
NguOi
Tin, bail
quyénl t
phong tràol
chiên dich
Tap th/ cá nhân

To chü'c thi tim hiu phäp Iuãt v an than,
sinh lao dng
S krçxng ngixi tham gia
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ngithi

ngi.ri

Hun luyên cho ngu&i lam cong tác y t (nhOm 5)

2

S

ye

cuOc thi
Ngro'i

To chOc thi an toàn v sinh viCn giOi

cuc thi
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Ghi chü

7

Sé Iuçing ngri tham gia

ngi

S cuôc thanh tra, kiin tra hen ngAnh vãtLrng
ngành ye an toãn, v sinh lao dng duo'c to chüc
trong Qu II.

Cuôc

S doanh nghiép, co si thrcc thanh tra, kim tra

Co si

S vi phm duçic phát hiên
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Vi phm

Ty' kiêm tra ye ATVSLD; rà soát phát hin các
nguy co rüi ro, bô sung các ni quy, quy trinh
lam viêc an toàn.
Các nguy co, rtii ro duçic phát hin

Nguy co

Các ni quy, quy trInh lam vic an toàn du'çc xáy
drng, bô sung
9

10

Quan trc môi trtrông lao dng
So co sO san xut thirc hin quan trc môi trirOng
lao dng

Co sO

Scuôc thirc hin quan trc môi truOng lao dng
(dôi vOi Co sO san xuOt)

So cuôc

To chtrc khám sü'c khOe cho ngu'ôi lao dng (Qu
11 näm)
Tng s nguOi dWYC khám

11

Niquy/quy
trinh

CUÔC

ngl.roi

s6 co s& san xuãt to chü'c L phát dng hu'ong
Ung Thäng hành dng

12

Thäm gia dInh ntn nhán, ngtrô'i b nin

13

To chüc hi thão/hôi nghj

14

Khen thu'Ong v an toãn, v sinh lao dng:

CuC

Nin nhãnlgia
dinh
CuC

Ip th
Ca nhân
15

S vy tai ntn xãy ra trong Qu II

v1

ngLrOi

% king,
giOm so
vái cüng
kj:' Quj II

ngi.r&i

trtthc

Trong do:
Tng s ngisOi bj tai nn

flãfl2

SO ngu'?i chOt
S ngi.rOi bj thucrng nng
16

ngrOi

Kinh phi
Ngân sách nhà rnrOc/ hoàc kinh phi cila co sO san
xuât kinh doanh

dông

Kinh phi h trçr, buy dng tir các ngun hçip pháp
khác (nêu CO)

dng

17 Các nôi dung khác (nu cO)
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KHAU HIU
Tuyên truyn trong Tháng hãnh dng ye ATVSLD nàm 2021
(thJi gian treo kháu hiu tir ngây 01/5/202 1 den ngày 31/5/202 1)
- Nhiêt lit hurng g Tháng hành dng v ATVSLD nàm 202 L
- Nhit lit h.rng üng Tháng hành dng ye an toãn, v sinh lao dng vã
Tháng cong nhân näm 2021.
- Tang ci.thng dánh giá, kiêrn soát các nguy ca rüi ro ye ATVSLD và sçr
tham gia cüa an toãn, v sinh viên.
- Dánh giá nguy ca rüi ro ye ATVSLD, câi thiên diêu kiên lam vic vâ
nâng cao näng xuât lao dng.
- Chü dng rà soát, dáng giá các nguy ca, rii ro mat ATVSLD vã tuân thu
các bin phap phông chOng djch COVID-19 tai noi lam vic.
- To chirc vá tham gia huân Iuyên ye ATVSLD day dü dê phông tránh
tai n?n lao dng, bnh nghê nghip.
- Thirc hin nghiêm các ni quy, quy trinh và giãi pháp bão dam ATVSLD
vâ phông chông djch COVIDD-19 ti nai lam vic.
- Hay nghi ye an toân triic khi hãnh dng.
- Chung tay xây dçrng van hóa an toân ti nai lam viêc.
- Doanh nghiêp và ngiiâi lao dng chü dng thirc hin các quyn, nghia
vã trách nhiêm ye an toãn, v sinh lao dng.
- Bão v s(rc khOe ngithi lao dông — Bão v ngun lçrc cüa dt nuc./.
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Phu luc
BAO CÁO
TONG KET THANG HANH BONG VE ATVSLB NAM 2021

hiên.

I.
TO CHU'C TRIEN KHAI THANG HANH BONG:
1. Cong tác chi do, ban hành k hoch trin khai, kim tra, don dc thuc
2. Lê phát dng Tháng hânh dng ye an toân, v sinh lao dng (nêu co).
3. Noi dung các hot dng d triên khai trong Tháng hânh dng
4. Kinh phi to chtrc Tháng hânh c1ng ye an toân, v sinh lao dng

- Ngân sách nhà nuó'c hoc kinh phi cüa co s& san xuât kinh doanh
- Ngán sách h trçY, vn dng tir doanh nghip vâ các nguôn hçp pháp khác
(nêu co)
II. BANH GIA CHUNG:
1. Nhüng kt qua dã dit thrçic; bãi h9c kinh nghiêrn
2. Khó khãn, ton tai
3. Kiên nghi, dê xuât
4. Bang tOng hgp sO 1iu các hot dng dâ trien khai trong Tháng hành dng
(thông kê theo Mâu sO Os).
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