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V/việc tăng cường triển khai công
tác ATVSLĐ thích ứng với
tình hình dịch Covid-19

Kính gửi:
- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn;
- Giám đốc các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.
Thực hiện Công văn số 8277/UBND-KGVX ngày 30/10/2021 của UBND
Tỉnh Nghệ An về việc tăng cường triển khai công tác ATVSLĐ thích ứng với
tình hình dịch Covid-19. Để tăng cường tăng cường triển khai công tác
ATVSLĐ thích ứng với tình hình dịch Covid-19. Ủy ban Nhân dân huyện Hưng
Nguyên yêu cầu các xã, thị trấn, các doanh nghiệp trên địa bàn huyện tổ chức
thực hiện một số nội dung nhiệm vụ sau:
1. Đối với UBND xã, thị trấn
- Tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền thực hiện tuyên
truyền bằng văn bản, công văn; tuyên truyền trên hệ thống thông tin đại chúng
để phổ biến giáo dục pháp luật về ATVSLĐ; chú trọng tuyên truyền các mô
hình, những điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu; công khai thông báo các vi
phạm nghiêm trọng trong công tác ATVSLĐ trên các phương tiện thông tin đại
chúng tại các xã, thị trấn, khối, xóm…
- Phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức các đợt kiểm tra, xử lý
theo thẩm quyền về ATVSLĐ, nhất là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh
doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn.
- Tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật,
quy chuẩn kỹ thuật trong lắp đặt, bào trì, vận hành máy, thiết bị có yêu cầu
nghiêm ngặt về an toàn lao động. Kiến nghị cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm
pháp luật về ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp có nguy
cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thường xuyên giám sát, đôn đốc
các doanh nghiệp trong việc thực hiện khắc phục tồn tại và kiến nghị của các
đoàn thanh tra, kiểm tra về ATVSLĐ.
- Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ nhằm nâng cao
năng lực thực thi của cán bộ phụ trách lĩnh vực ATVSLĐ.
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- Triển khai nhiệm vụ về an toàn, vệ sinh lao động đồng thời “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19” theo tinh thần của Nghị quyết
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và theo hướng dẫn của UBND tỉnh
Nghệ An trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
- Chỉ đạo Ban Văn hóa xã, thị trấn tuyên truyền thường xuyên công tác
ATVS LĐ, PCCC và CNCH đến toàn thể các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn;
trong đó chú trọng tuyên truyền trên hệ thống loa phát thanh tại các khối, xóm.
- Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất, định kỳ 6 tháng, 1 năm về tình hình
tai nạn lao động , ATVSLĐ của địa phương (qua Phòng Lao động-TBXH)
2. Đối với các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh
- Bố trí nguồn lực cho công tác quản lý ATVSLĐ, bao gồm cả khu vực
người lao động làm việc không theo hợp đồng, cải thiện điều kiện lao động
nhằm chăm lo bảo vệ sức khoẻ, tính mạng của người lao động nói riêng, của
người dân nói chung góp phần ổng định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế bền
vững.
- Chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ vào sản xuất; đầu tư, cải tiến
dây chuyền sản xuất hiện đại, an toàn và thân thiện với môi trường, nhằm nâng
cao năng suất, cải thiện môi trường lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp; Quản lý chặt chẽ máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
lao động (đặc biệt các thiết bị có tác động rộng lớn đến xã hội như thang máy,
cần trục, bình chứa khí nén,…)
- Đối với nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
ATVSLĐ; ưu tiên tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về ATVSLĐ nhằm
nhân rộng, tạo phong trào thi đua về ATVSLĐ trong cộng đồng doanh nghiệp;
- Chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về ATVSLĐ như: tổ chức
bộ phận ATVSLĐ; xây dựng kế hoạch ATVSLĐ hàng năm; huấn luyện
ATVSLĐ cho người lao động; trang thiết bị đầy đủ bảo hộ lao động; tổ chức
khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện nghề nghiệp; phân loại lao động làm
việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; bồi dưỡng bằng hiện vật cho người lao
động; quan trắc, kiểm tra môi trường lao động..
- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc người lao động chấp hành nghiêm chỉnh nội
quy lao động, nội quy, quy trình về ATVSLĐ áp dụng tại doanh nghiệp.
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- Quản lý chặt chẽ máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao
động (đặc biệt các thiết bị có tác động rộng lớn đến xã hội như thang máy, cần
trục, bình chứa khí nén,…)
- Thực hiện nhiệm vụ về an toàn, vệ sinh lao động đồng thời “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh Covid-19” theo tinh thần của Nghị quyết
128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ và theo hướng dẫn của UBND tỉnh
Nghệ An trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
- Chấp hành việc thực hiện các kiến nghị, kết luận của các đoàn thanh tra,
kiểm tra.
- Thực hiện chế độ báo cáo đột xuất, định kỳ 6 tháng, 1 năm về tình hình
tai nạn lao động , ATVSLĐ của đơn vị về UBND huyện (qua phòng Lao động –
TBXH, email:phongldtbxhhn@gmail.com) để tổng hợp báo cáo Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội tỉnh theo quy định;
Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Giám đốc các Doanh nghiệp, cơ
sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn triển khai thực hiện nghiêm túc./.
Nơi nhận:
- Sở Lao động - TBXH tỉnh N. An (B/C
- CT, PCT UBND huyện (để C/Đ);
- UBND các xã, thị trấn ( để TH);
- Các D nghiệp, cơ sở sxkd ( để TH);
- Lưu VT.
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