
  

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 
  

Thực hiện Kế hoạch số 187/KH-HĐ ngày 24/3/2022 của Hội đồng an toàn vệ 

sinh lao động phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất về triển khai Tháng hành động về 

an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn năm 2022. Căn cứ chức năng 

nhiệm vụ được giao, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch thực hiện như 

sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU. 

Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn vệ sinh lao động 

(ATVSLĐ) trong cơ quan thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương 

trình hành động cụ thể về ATVSLĐ; đẩy mạnh các biện pháp giảm thiểu 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. 

Tổ chức các hoạt động hiệu quả, thiết thực, phù hợp và có sự tham gia, phối 

hợp của các tổ chức chính trị xã hội; bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 của Chính phủ, địa phương và an toàn sức khỏe cho người lao động. 

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: Từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022.  

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG. 

1. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phát động phong trào thực hiện công tác 

an tòa vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại trụ sở cơ quan, đơn vị. Ứng dụng 

công nghệ thông tin, mạng xã hội để thông tin, tuyên truyền các chế độ chính sách, 

các nguyên nhân, nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ. 

2. Tham gia các buổi Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động theo Kế 

hoạch của UBND tỉnh và các đơn vị liên quan. 

3. Tham gia phối hợp với các Sở, ngành trong các hoạt động của Tháng hành 

động, tháng công nhân; tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành của tỉnh 

về công tác ATVSLĐ khi có yêu cầu, chỉ đạo của UBND tỉnh. 

UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
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4. Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động gửi Bộ Công 

Thương, Sở Lao động Thương binh và Xã hội. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng chuyên môn, đơn vị trực thuộc Sở tổ chức triển khai 

các nội dung của Kế hoạch này. 

2. Công đoàn cơ sở Sở Tài nguyên và Môi trường và Chi đoàn Đoàn thanh 

niên Cộng sản Hồ Chí minh phối hợp chỉ đạo thực hiện kế hoạch.  

3. Văn phòng Đăng ký đất đai đăng tải đăng tải nội dung văn bản chỉ đạo, 

hướng dẫn triển khai Tháng hành động và các bài viết về công tác ATVSLĐ trên 

website của Sở trên trang thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường. 

4. Giao Văn phòng Sở có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc các phòng chuyên 

môn, đơn vị trực thuộc Sở triển khai thực hiện tốt kế hoạch này, đồng thời tổng 

hợp báo cáo định kỳ đúng thời gian quy định./. 
 

Nơi nhận:  
Gửi bản điện tử: 
- Lãnh đạo Sở; 

- Công đoàn Sở; 

- Chi đoàn TNCSHCM; 

- Các phòng CM, đơn vị; 

- Lưu VT, VP (Hạnh). 
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KHẨU HIỆU HƯỞNG ỨNG 



  

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

(Kèm theo Kế hoạch số        /KH-STNMT  ngày     /4/2022 của                                                   

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bắc Kạn) 

 

 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. Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động. 

7. 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. 

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

9. 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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