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KẾ HOẠCH 

Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

trên địa bàn xã Vũ Muộn năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày 01 tháng 4 năm 2022 của 

UBND huyện Bạch Thông về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh 

lao động trên địa bàn huyện Bạch Thông năm 2022. Ủy ban nhân dân xã Vũ Muộn 

ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 

2022, cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích  

Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật của người sử dụng lao động, 

người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động, 

thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương trình hành động về 

ATVSLĐ; đẩy mạnh các biện pháp phòng ngừa 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 các hoạt động hiệu quả, thiết thực, phù hợp và có sự tham gia, phối 

hợp của các cấp, các ngành, các hội, đoàn thể, các tổ chức, cơ quan truyền thông, 

cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động cả trong khu vực có hợp đồng lao 

động và không có hợp đồng lao động; bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 an toàn sức khỏe cho người lao động, cộng đồng. 

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, PHẠM VI TRIỂN KHAI 

1. Chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 

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: Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 được tổ chức từ ngày 

01/5/2022 đến ngày 31/5/2022.  

- Phạm vi triển khai: Trên toàn xã Vũ Muộn. 

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG  

1. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ: Tùy theo điều kiện,  

của cơ quan, đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã tổ chức Lễ phát động 

hưởng ứng hoặc các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với chủ đề của Tháng 

hành động về ATVSLĐ năm 2022. 



2. Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, tư vấn, hướng dẫn kỹ năng làm việc 

an toàn cho người lao động trong các doanh nghiệp, hợp tác xã như: Phát sổ tay, tờ 

rơi, tài liệu hướng dẫn, cảnh báo phòng ngừa tai nạn lao động…; tuyên truyền trên 

các phương tiện thông tin đại chúng nhằm nâng cao nhận thức cho toàn xã hội đối 

với công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

3. Tổ chức kiểm tra, rà soát các nguy cơ mất ATVSLĐ, tập trung kiểm tra ngành, 

nghề, lĩnh vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như: Sử 

dụng nồi hơi, thiết bị nâng, công trình xây dựng, công trình giao thông nơi đông người 

qua lại, trường học, khu dân cư về an toàn điện, hàn cắt kim loại, phòng ngừa tai nạn 

ngã cao, vật rơi, đổ sập, cuốn cán, làm việc trong không gian hạn chế… 

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

1. Sử dụng kinh phí từ nguồn ngân sách nhà nước để thực hiện công tác an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2022 đảm bảo đạt kết quả. 

2. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã: Xây 

dựng kế hoạch kinh phí triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ trong kế hoạch 

về ATVSLĐ hằng năm của đơn vị. 

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công chức Văn hóa - xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động - TB&XH  

- Có trách nhiệm theo dõi, tổng hợp tình hình thực hiện của các cơ quan, đơn 

vị và các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn về các nội dung của Kế hoạch.  

- Tổ chức tuyên truyền bằng nhiều hình thức như trên các phương tiện thông 

tin cơ sở, treo băng zôn, khẩu hiệu tại nơi công cộng. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, 

hợp tác xã đóng trên địa bàn về công tác an toàn vệ sinh lao động.  

- Tổng hợp kết quả tổ chức Tháng hành động về  an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2022 báo cáo phòng Lao động - Thương binh và xã hội đúng quy định. 

2. Cán bộ phụ trách Đài truyền thanh xã: Tuyên truyền về thực trạng công tác 

an toàn vệ sinh lao động nhất là các lĩnh vực sản xuất có nguy cơ cao về tai nạn lao 

động, vệ sinh lao động và bệnh nghề nghiệp. 

3.  Các ngành, đoàn thể xã và các đơn vị đóng trên địa bàn xã tổ chức thực 

hiện tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

năm 2022.    

4. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, hợp tác xã: 

- Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành 

động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022, đảm bảo hiệu quả, thiết thực. 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở của đơn vị, các công trình đang thi công 

và các bộ phận sản xuất trực thuộc, niêm yết các loại tranh, áp phích tuyên truyền 

tại nơi làm việc, nơi sản xuất; rà soát, bổ sung nội quy, các biển báo hiệu, quy 

trình, biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ sinh tại nơi làm việc. 

- Chủ động kiểm soát, ngăn ngừa có hiệu quả các yếu tố có hại, nguy hiểm 

đến sức khỏe và tính mạng của người lao động như các vật văng bắn, các bộ phận 

truyền chuyển động của máy, thiết bị điện, thiết bị có nguy cơ gây bỏng, tiếng ồn, 



rung, hóa chất độc hại…để phòng ngừa và hạn chế các sự cố, tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp có thể sảy ra. 

- Tổ chức tập huấn, huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động, đồng thời  

khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động. 

- Tự kiểm tra, rà soát, quản lý, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ, 

định kỳ kiểm định máy, vật tư  có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Kiểm tra, 

đánh giá việc chấp hành nội quy lao động, quy trình, quy phạm an toàn tại nơi làm 

việc đối với người lao động. 

(Gửi kèm khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ) 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động 

năm 2022 của UBND xã Vũ Muộn./. 

 
  Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Phòng Lao động - TBXH huyện; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- Ủy ban MTTQ xã; 

- Các tổ chức đoàn thể xã;  

- Các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn xã; 

Gửi bản giấy: 

- Các Cơ sở SXKD, HTX; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đàm Thị Hành 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KHẨU HIỆU HƯỞNG ỨNG 

THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2022 

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-UBND  ngày     /4/2022 của UBND xã Vũ Muộn) 

 

 1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và 

Tháng công nhân năm 2022. 

 2. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 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. Thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình, giải pháp bảo đảm an toàn, vệ 

sinh lao động tại nơi làm việc. 

5. Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. 

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 an toàn, vệ sinh lao 

động 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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