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Kính gửi: Doanh nghiệp tại các khu công nghiệp trên địa bàn 
                                

Thực hiện kế hoạch số 75/KH-UBND ngày 9/2/2023 của UBND tỉnh Lào 
Cai về việc tổ chức Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai. Nhằm thúc đẩy các chương trình, hành động cụ thể trong phòng 
ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đồng thời cải thiện môi trường lao động 

trong các doanh nghiệp, nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và 
người lao động trong việc thực hiện Luật An toàn vệ sinh lao động. Trên cơ sở 

chức năng nhiệm vụ được giao, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai yêu cầu các 
doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh tại các khu công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai thực hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Các Doanh nghiệp tùy theo điều kiện cụ thể, tình hình thực tế của đơn vị 

mình chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết triển khai Tháng hành 
động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 gắn với “Tháng công nhân” với chủ 
đề “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện 

điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”; “Kết nối công nhân, xây 
dựng tổ chức”, đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực của doanh nghiệp và người lao 

động. Thời gian tổ chức từ ngày 01/5/2023 đến ngày 31/5/2023. 

2. Chỉ đạo, hướng dẫn các bộ phận trực thuộc duy trì các hoạt động thường 

xuyên về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của pháp luật, trong đó tập trung 
các hoạt động thiết thực để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2023. 

3. Tăng cường công tác tự kiểm tra đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ 

sinh lao động tại các bộ phận, xây dựng các phương án khắc phục, giải pháp khắc 
phục phù hợp; rà soát, bổ sung hoàn thiện các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ 

thuật an toàn lao động và phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng sản 
xuất. 

4. Xây dựng kế hoạch huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động năm 2023. Tổ 

chức huấn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro về an 
toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc đồng thời khám sức khỏe định kỳ cho người 

lao động theo quy định. 

5. Treo băng zôn, khẩu hiệu tuyên truyền  về công tác an toàn, vệ sinh lao 

động và phòng chống cháy nổ, hưởng ứng Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao 
động tại đơn vị mình (Có phụ lục khẩu hiệu gửi kèm). 



 

* Chú ý:  Yêu cầu các doanh nghiệp triển khai thực hiện và báo cáo kết quả 

về Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh trước 29/5/2023, để Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh 

tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Lào Cai  theo quy định. 

Căn cứ các nội dung trên, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Lào Cai yêu cầu các 
doanh nghiệp nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                              

- Như trên;   

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu VT, QLDN. 

KT. TRƯỞNG BAN 
PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
 

Hà Đức Thuận 
                                                                                        

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

KHẨU HIỆU 

Tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023. 

(Kèm theo Văn bản số:        /BQL-QLDN ngày      /02/2023 của Ban Quản lý Khu kinh tế) 

 

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

Tháng công nhân năm 2023. 

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

3. Cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao 

động, phòng chống TNLĐ, BNN. 

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

sinh lao động tại nơi làm việc. 

5. Tuân thủnghiêm việc trang cấp, sử dụng các phương tiện bảo vệ cá nhân 

trong lao động, sản xuất để phòng ngừa TNLĐ, BNN. 

6. Đổi mới nâng cao chất lượng công tác huấn luyện về ATVSLĐ. 

7. Doanh nghiệp và người lao động chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ, 
trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động. 

8. Chủ động rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ để phòng 
tránh TNLĐ, BNN. 

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

10. Tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN vì sự an toàn và sự phát triển bền vững 
của doanh nghiệp và người lao động. 
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