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KẾ HOẠCH 

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

Sở Công Thương năm 2022 

 

 Căn cứ Luật an toàn, vệ sinh lao động; Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 

12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ; 

Thực hiện công văn số 1467/BCT-ATMT ngày 23/3/2022 của Bộ Công 

Thương về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022.  

Sở Công Thương tỉnh Nam Định xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện 

Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

- Nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các đơn vị, doanh nghiệp, người sử 

dụng lao động và người lao động quan tâm hơn nữa đến việc thực hiện các quy 

định của pháp luật về công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trong hoạt 

động sản xuất kinh doanh, đời sống xã hội, thực hiện nghiêm các quy trình, biện 

pháp đảm bảo an toàn, đẩm bảo sức khoẻ cho người lao động tại nơi làm việc, 

nhằm giảm tới mức thấp nhất các vụ tai nạn lao động xảy ra, đặc biệt trong thời 

gian diễn ra Tháng hành động về ATVSLĐ. 

- Phát huy vai trò của công tác quản lý nhà nước về công tác ATVSLĐ. Thực 

hiện phối hợp đồng bộ giữa các cấp, các ngành trong công tác ATVSLĐ nhằm 

nâng cao hiệu quả trong công tác quản lý, có biện pháp ứng phó kịp thời đối với 

các nguy cơ xẩy ra mất an toàn.  

- Tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ phải thu hút được sự quan tâm và 

hưởng ứng rộng rãi của các cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động vào công 

tác ATVSLĐ. Tổ chức các hoạt động phải thiết thực, hiệu quả và tiết kiệm hướng 

đến doanh nghiệp và người lao động, tạo sự chuyển biến tích cực trong việc chấp 

hành các quy định của pháp luật về ATVSLĐ đồng thời phù hợp với yêu cầu 

phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

II. CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC: 

1. Chủ đề 

        Chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 là: “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 

bện COVID - 19” nhằm thúc đẩy các chương trình hành động, biện pháp cải thiện 

điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh trong các doanh nghiệp, cơ sở, đảm bảo an 



toàn, duy trì và phát triển sản xuất, thích ứng an toàn linh hoạt trong phòng chống 

dịch bệnh. 

2. Thời gian tổ chức 

        Từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. 

III. NỘI DUNG TỔ CHỨC 

1. Trước Tháng hành động về ATVSLĐ: 

-  Xây dựng, gửi, phát các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm tuyên truyền chủ đề, 

nội dung hoạt động của Tháng hành động (mục đích, ý nghĩa, vai trò của của công 

tác huấn luyện ATVSLĐ,…); tuyên truyền về Luật an toàn, vệ sinh lao động. 

- Chỉ đạo và hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Công 

Thương và các đơn vị trực thuộc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành 

động về ATVSLĐ phù hợp với điều kiện, yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 

trong tình hình mới.  

- Xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để tổ chức hưởng ứng 

Tháng hành động về ATVSLĐ, kiện toàn Ban chỉ đạo và tổ chức triển khai thực 

hiện trong đơn vị mình để phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ rủi ro tai nạn, đảm 

bảo an toàn tại nơi làm việc. 

- Hướng dẫn các cơ sở tổ chức huấn luyện cho người lao động về ATVSLĐ, 

có biện pháp hình thức cải thiện điều kiện lao động, tổ chức khám chữa bệnh định 

kỳ khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động. Thực hiện công tác 

đánh giá rủi ro, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc. Tổ chức 

ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ - PCCN, giảm thiểu tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp và tự kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật về công tác 

ATVSLĐ - PCCN nhằm phát hiện và kịp thời khắc phục các nguy cơ mất an toàn. 

Yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức kiểm định và khai báo sử dụng các máy, thiết bị 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; Xây dựng, bổ sung các quy trình vận 

hành các máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn; Trang bị đầy đủ 

phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động theo danh mục quy định. 

- Yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh rà soát, bổ sung các quy trình, biện 

pháp làm việc an toàn, phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng; thực 

hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về quản lý an toàn. 

- Sở Công Thương sẽ tổ chức cấp phát băng rôn, cờ phướn cho đơn vị để nâng 

cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, hưởng ứng tổ chức Tháng động về 

ATVSLĐ năm 2022. Yêu cầu các đơn vị, doanh nghiệp được cấp phát băng rôn, cờ 

phướn tổ chức sử dụng một cách nghiêm túc, hiệu quả, treo tại nội bộ trong khuôn 

viên công ty, doanh nghiệp tại nơi dễ thấy, dễ nhìn để công tác phổ biến, tuyên 

truyền được lan tỏa đến tất cả người lao động.   

2. Trong Tháng hành động về ATVSLĐ: 

- Tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động hưởng 

ứng Tháng hành động về ATVSLĐ của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Công Thương và các 

đơn vị trực thuộc tiếp tục rà soát và thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của pháp 



luật liên quan đến công tác ATVSLĐ đồng thời phát động phong trào thi đua 

hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ.  

- Căn cứ vào điều kiện dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh cũng sự chỉ đạo 

của UBND tỉnh, Sở Công Thương sẽ xem xét tổ chức kiểm tra việc triển khai thực 

hiện công tác ATVSLĐ của một số cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Công 

Thương trên địa bàn tỉnh; xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý những 

tổ chức, cá nhân vi phạm, gây hậu quả nghiêm trọng. 

- Phối hợp với Công đoàn ngành Công Thương tổ chức các cuộc tọa đàm, đối 

thoại chính sách, hội nghị, hội thảo chuyên đề nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả 

trong công tác đào tạo, huấn luyện về ATVSLĐ; về thực thi hiệu quả Luật 

ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh doanh. Đồng thời thăm hỏi động viên 

những người lao động đang làm việc tại các cơ sở sản xuất, làng nghề có yếu tố 

độc hại nguy hiểm và các cá nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có hoàn 

cảnh khó khăn. 

- Yêu cầu các cơ sở tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, tự 

kiểm tra nhằm phát hiện và khắc phục kịp thời những nguy cơ mất an toàn đồng 

thời phải thực hiện nghiêm túc việc khai báo, thống kê sử dụng các máy, thiết bị có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và báo cáo tai nạn lao động theo quy định 

của pháp luật hiện hành. Phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm 

bảo ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải 

thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuyên dương, 

khen thưởng các tập thể, các nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ. 

3. Sau Tháng hành động về ATVSLĐ: 

- Tiếp tục tuyên truyền về kết quả Tháng hành động về ATVSLĐ; Biểu dương 

những đơn vị, cá nhân tổ chức tốt thiết thực, hiệu quả, phê phán đơn vị, cá nhân tổ 

chức không tốt. 

- Chỉ đạo các đơn vị tiếp tục duy trì các hoạt động về ATVSLĐ theo qui định 

của pháp luật; tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về 

ATVSLĐ cho người lao động theo chủ đề, nội dung đã đặt ra trong Tháng hành 

động để tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các qui định về ATVSLĐ cho người 

lao động, khắc phục các tồn tại, thiếu sót về ATVSLĐ - PCCN. Thống kê, báo cáo 

kết quả tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ, đặc biệt chú trọng đến công tác 

kiểm định, khai báo các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao 

động.   

- Sở Công Thương, các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Công 

Thương sơ kết, đánh giá việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động về 

ATVSLĐ năm 2022 và báo cáo về Bộ Công Thương, UBND tỉnh Nam Định theo 

quy định. 

4. Kinh phí: 

Kinh phí tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ sử dụng nguồn kinh phí an 

toàn, vệ sinh lao động của các đơn vị. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 



1. Phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường: 

 - Hướng dẫn triển khai tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 đến 

các cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bản tỉnh. Hướng dẫn các đơn vị sản 

xuất kinh doanh kiểm tra và tự kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật 

về AT, VSLĐ. 

- Phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng và triển khai các hoạt động 

thông tin, tuyên truyền về Tháng hành động về ATVSLĐ. Cung cấp thông tin, tư 

vấn, phổ biến giáo dục pháp luật về ATVSLĐ cho các doanh nghiệp đặc biệt là các 

doanh nghiệp vừa và nhỏ trong việc thực hiện các chính sách, quy định về 

ATVSLĐ.  

- Phối hợp với Văn phòng Sở Công Thương tổ chức cấp phát băng rôn, cờ 

phướn cho đơn vị để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, hưởng 

ứng tổ chức Tháng động về ATVSLĐ năm 2022. 

- Tham mưu cho Sở Công Thương xây dựng kế hoạch kiểm tra, nội dung 

kiểm tra và thành lập đoàn kiểm tra tại các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh 

doanh trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động và thực hiện 

các quy định của pháp luật về ATVSLĐ . 

        - Tổng hợp kết quả thực hiện của các đơn vị trong ngành Công Thương báo 

cáo Ban chỉ đạo Bộ Công Thương, Ban Chỉ đạo tỉnh Nam Định theo quy định. 

2. Văn phòng Sở Công Thương: 

- Phối hợp với phòng Kỹ thuật An toàn Môi trường in ấn Công văn, tài liệu 

tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện tốt việc tổ chức Tháng hành động 

về ATVSLĐ năm 2022. 

- Trang trí Panô, áp phích, khẩu hiệu tại Văn phòng Sở để tuyên truyền cho 

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022. 

- Chuẩn bị kinh phí phục vụ cho việc tổ chức thực hiện Tháng hành động về 

ATVSLĐ năm 2022 của Sở. 

- Tổ chức triển khai thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về 

ATVSLĐ và thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN tại  cơ quan Văn phòng Sở. 

3. Phòng Kinh tế hạ tầng các huyện, Phòng Kinh tế thành phố: 

- Chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch và hướng dẫn các cơ sở sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn quản lý triển khai các hoạt động thiết thực trong Tháng 

hành động về ATVSLĐ theo nội dung hướng dẫn tại Mục III; thường xuyên kiểm 

tra, đôn đốc việc tổ chức, thực hiện ở các đơn vị, cơ sở trực thuộc. 

- Phối hợp với Sở Công Thương và các đơn vị có liên quan tổ chức kiểm tra 

việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và việc thực 

hiện các quy định của pháp luật liên quan đến công tác ATVSLĐ tại các doanh 

nghiệp trên địa bàn quản lý. 

- Tổng hợp, đánh giá kết quả việc tổ chức các hoạt động của Tháng hành động 

ATVSLĐ năm 2022 theo quy định.  

4. Các doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc: 



Phát động phong trào hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ. Treo băng 

cờ, khẩu hiệu, tranh áp phích và lập chương trình hành động, các biện pháp triển 

khai nhằm nâng cao trách nhiệm của đơn vị trong việc thực hiện, hưởng ứng Tháng 

hành động về ATVSLĐ năm 2022. 

Sở Công Thương yêu cầu các cơ sở sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực Công 

Thương và đơn vị trực thuộc Sở, tổ chức thực hiện tốt Tháng hành động về 

ATVSLĐ năm 2022. Báo cáo kết quả thực hiện về Sở Công Thương (Qua phòng 

Kỹ thuật An toàn Môi trường) trước ngày 10/07/2022 để tổng hợp báo cáo Bộ 

Công Thương và UBND tỉnh Nam Định theo quy định./. 

 
 Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương; (để báo cáo) 

- Đ/c Giám đốc Sở; (để báo cáo) 

- Phòng KTHT các huyện; 

- Phòng Kinh tế thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Lưu VT, PKTATMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Rung 
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