
UBND HUYỆN XUÂN TRƯỜNG 

BCĐ THÁNG HÀNH ĐỘNG ATVSLĐ 
          

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /KH-BCĐ Xuân Trường, ngày       tháng 5 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác triển khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 

và việc thực hiện các quy định của Luật an toàn  vệ sinh lao động năm 2022 

           

Thực hiện Kế hoạch số 46/KH-UBND ngày 12/4/2022 của UBND huyện về 

việc triển khai Tháng hành động an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022, 

Ban chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ huyện Xuân Trường (sau đây gọi tắt là 

Ban chỉ đạo) xây dựng Kế hoạch  kiểm tra việc triển khai tổ chức Tháng hành động 

tại các địa phương và việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ tại 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ, thực thi 

có hiệu quả Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi hành. 

- Việc kiểm tra phải đảm bảo chặt chẽ, khách quan, đúng trình tự, qua đó 

phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về 

ATVSLĐ; đồng thời đôn đốc, nhắc nhở các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh 

nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về ATVSLĐ trên địa bàn. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung kiểm tra: 

- Kiểm tra công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Tháng hành động về 

ATVSLĐ năm 2022 của UBND các xã, thị trấn và các doanh nghiệp, cơ sở SXKD 

trên địa bàn huyện. 

- Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ như: 

Thành lập bộ phận ATVSLĐ, trang bị các phương tiện bảo vệ cá nhân, huấn luyện 

ATVSLĐ, kiểm định các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động, cải thiện  điều kiện lao động, thành lập bộ phận y tế, thực hiện quan trắc môi 

trường, khám sức khoẻ định kỳ, khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp, tiền lương, 

việc làm, BHXH,… 

(Nội dung cụ thể theo Phiếu kiểm tra gửi kèm Kế hoạch này) 

2. Thành phần Đoàn kiểm tra của huyện. 
 

1. Ông Đỗ Quốc Hội : Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện - Trưởng đoàn 

2.  Ông Trần Tùng : Trưởng phòng NN&PTNT huyện - Thành viên  

3. Ông Trần Ngọc Phan : Phó Trưởng Công an huyện - Thành viên  

4. Ông Nguyễn Công Hoan : Phó Trưởng phòng LĐ-TB&XH huyện - Thành viên  
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5. Ông Nguyễn Mạnh Dũng : Phó Trưởng phòng KT&HT huyện - Thành viên  

6. Ông Phạm Ngọc Nghĩa : Chuyên viên phòng LĐ-TB&XH huyện - Thư ký 

3. Đối tượng và thời gian kiểm tra: 

2.1. Cấp xã: 

* Đối tượng: Kiểm tra 02 xã Xuân Ninh và Xuân Phương. Đề nghị mỗi xã 

lựa chọn 02 doanh nghiệp, cơ sở SXKD thuộc địa bàn quản lý để Đoàn kiểm tra 

thực tế. 

* Thời gian kiểm tra: 

- Xã Xuân Phương: Thời gian từ 08h00’ ngày 16/5/2022. 

- Xã Xuân Ninh: Thời gian từ 08h00’ ngày 18/5/2022. 

2.2. Đối với các doanh nghiệp, cơ sở SXKD: Kiểm tra 05 đơn vị gồm: 
 

TT Đơn vị Địa chỉ 
Thời gian 

kiểm tra 

1 
Công Ty dệt may Minh Vuông Xã Xuân Trung 

Từ 8h00’ ngày 

24/5/2022  

2 Công ty TNHH KIDO Hà Nội 

chi nhánh Nam Định 

Thị trấn Xuân 

Trường 

Từ 8h00’ ngày 

25/5/2022  

3 Công ty CP sản xuất vật liệu 

xây dụng Xuân Tân 
Xã Xuân Tân 

Từ 8h00’ ngày  

26/5/2022  

4 Công ty CP tư vấn xây dựng 

Xuân Hùng 

Thị trấn Xuân 

Trường 

Từ 8h00’ ngày 

27/5/2022  

5 
Công ty TNHH T&C Xã Thọ nghiệp 

Từ 8h00’ ngày 

31/5/2022  

4. Phương pháp kiểm tra: 

- Đ/c Chủ tịch UBND các xã Xuân Ninh, Xuân Phương; Giám đốc các 

doanh nghiệp, chủ cơ sở SXKD được kiểm tra chủ động chuẩn bị báo cáo bằng văn 

bản, điền đầy đủ các nội dung trong Phiếu kiểm tra, bố trí địa điểm, mời thành 

phần để làm việc với Đoàn kiểm tra. 

- Sau khi nghe đơn vị báo cáo, Đoàn kiểm tra trực tiếp kiểm tra việc chấp 

hành Luật ATVSLĐ, công tác chuẩn bị và tổ chức triển khai các hoạt động hưởng 

ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 và các tài liệu, sổ sách có liên quan 

đến nội dung kiểm tra, khảo sát hiện trường, phỏng vấn trực tiếp người lao động để 

làm rõ những nội dung có liên quan. 

- Đoàn kiểm tra lập biên bản và thông qua biên bản kiểm tra vào cuối buổi 

kiểm tra. Kết thúc đợt kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổng hợp kết quả kiểm tra việc thực 

hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ để báo cáo và đề nghị hình thức xử lý 
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đối với đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh vi phạm pháp luật lao động (nếu có) về  

Ban chỉ đạo và UBND huyện (qua phòng LĐ-TB&XH huyện). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phòng LĐ-TB&XH huyện: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan 

triển khai thực hiện Kế hoạch này. Kết thúc đợt kiểm tra, tổng hợp kết quả, báo cáo 

UBND huyện, Ban chỉ đạo huyện theo quy định.  

2. UBND các xã Xuân Ninh, Xuân Phương: Căn cứ Kế hoạch kiểm tra, 

chuẩn bị nội dung báo cáo bằng văn bản về công tác lãnh đạo, chỉ đạo hưởng ứng 

Tháng ATVSLĐ của địa phương mình; bố trí địa điểm và mời Lãnh đạo UBND, 

Công chức LĐ-TB&XH và thành phần khác có liên quan của địa phương dự buổi 

làm việc với Đoàn kiểm tra. 

3. Giám đốc các doanh nghiệp, chủ các cơ sở SXKD được kiểm tra: Chủ 

động chuẩn bị nội dung báo cáo, điền đầy đủ các thông tin trong Phiếu kiểm tra và 

chuẩn bị hồ sơ, tài liệu có liên quan đến ATVSLĐ tại đơn vị để phục vụ công tác 

kiểm tra, cử đại diện doanh nghiệp, chủ cơ sở SXKD làm việc với Đoàn kiểm tra. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã 

Xuân Ninh, Xuân Phương; Giám đốc các doanh nghiệp, chủ cơ sở SXKD liên quan 

nghiêm túc thực hiện nội dung Kế hoạch này. Trong quá trình thực hiện, có khó 

khăn, vướng mắc, báo cáo kịp thời về Ban chỉ đạo Tháng hành động ATVSLĐ 

huyện (qua Phòng LĐ-TB&XH huyện tổng hợp) để xem xét, giải quyết./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;                    

- TT Huyện ủy, UBND huyên;      

- Thành viên BCĐ Tháng hành động ATVSLĐ huyện; 

- Thành phần đoàn kiểm tra của huyện; 

- Các địa phương, đơn vị được kiểm tra; 

- Lưu: VT, LĐTBXH. 

TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN 

                     Trần Văn Vỵ 
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