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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Đắk Nông, ngày

V/v triển khai Tháng hành động
về ATVSLĐ năm 2021 và khen
thưởng công tác ATVSLĐPCCN ngành Công Thương năm
2020

Kính gửi:

Các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh
trong ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 71/KH-UBND ngày 04/02/2021 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Đắk Nông về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao
động năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông; Công văn số 747/BCT-VP ngày
08/02/2021 của Bộ Công Thương về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành động
về ATVSLĐ năm 2021 và công tác tổng kết, khen thưởng An toàn vệ sinh lao
động - Phòng chống cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) ngành Công Thương năm 2020.
Sở Công Thương đã ban hành Kế hoạch số 09/KH-SCT ngày 23/02/2021 triển
khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động ngành Công Thương tỉnh
Đắk Nông năm 2021. Trên cơ sở các nội dung nhiệm vụ tại các văn bản trên, Sở
Công Thương triển khai và đề nghị các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh
trong ngành Công Thương trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung sau:
I. Triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ
năm 2021.
1. Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 được phát động với chủ đề
“Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao
động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”.
2. Thời gian tổ chức: từ ngày 01 đến ngày 31/5/2021.
3. Nội dung hưởng ứng.
Các đơn vị chủ động lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động thiết thực phù
hợp với điều kiện, đặc thù tại đơn vị để hưởng ứng Tháng hành động về
ATVSLĐ năm 2021 nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp và nâng cao năng xuất lao động, đặc biệt tăng cường đánh giá,
kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an
toàn, vệ sinh viên. Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phải
đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, sát với cơ sở trực tiếp sản xuất, kinh doanh; thu hút
được sự quan tâm và tham gia tích cực của người lao động như:
- Xây dựng, củng cố kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác ATVSLĐ của
đơn vị; Phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cán bộ trong Ban lãnh đạo và
phòng nghiệp vụ hoặc cá nhân trực tiếp thực hiện công tác ATVSLĐ.
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- Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể về
ATVSLĐ-PCCN để phòng ngừa, kiểm soát các nguy cơ rủi ro, tai nạn đảm bảo
ATVSLĐ-PCCN tại nơi làm việc.
- Tổ chức thông tin tuyên truyền, phát động các phong trào thực hiện tốt
công tác ATVSLĐ-PCCN tại đơn vị. Tăng cường các hoạt động truyền thông,
ứng dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin,
tuyên truyền về ATVSLĐ (các khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động tham khảo Phụ
lục gửi kèm theo Công văn này).
- Thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ-PCCN theo quy định, huấn
luyện kỹ năng đánh giá, nhận diện các rủi ro về ATVSLĐ. Tổ chức các hội nghị,
hội thảo chuyên đề về công tác ATVSLĐ-PCCN.
- Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ-PCCN, giảm thiểu
tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các phân
xưởng, tổ, đội sản xuất.
- Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an
toàn; thực hành sơ cấp cứu.
- Rà soát, bổ sung các quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống
cháy nổ tại đơn vị; tự kiểm tra, rà soát, đánh giá rủi ro về an toàn đối với máy,
thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ.
- Thực hiện công tác kiểm tra, tự kiểm tra nhằm phát hiện và kịp thời khắc
phục những nguy cơ mất an toàn, xử lý các vi phạm về ATVSLĐ-PCCN.
- Tổ chức biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành
tích tốt và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Thực hiện nghiêm việc khai báo, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo
quy định pháp luật hiện hành.
- Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp.
4. Các đơn vị lập Kế hoạch triển khai cụ thể Tháng hành động (Kế hoạch
thể hiện rõ nội dung của các giai đoạn trước, trong và sau khi tổ chức các hoạt
động hưởng ứng Tháng hành động) gửi về Sở Công Thương Đắk Nông trước
ngày 16/3/2021 để quản lý, theo dõi và phối hợp công tác có liên quan.
5. Sau khi kết thúc Tháng hành động, thực hiện tổng kết rút kinh nghiệm
và báo cáo kết quả tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn,
vệ sinh lao động năm 2021 theo mẫu quy định tại phụ lục Thông tư số
02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động-Thương binh và Xã
hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (có phôtô
gửi kèm theo) và gửi về Sở Công Thương trước ngày 25/6/2021.
II. Báo cáo tổng kết công tác ATVSLĐ-PCCN và khen thưởng:
1. Đối tượng, hình thức, tiêu chuẩn và Hồ sơ đề nghị khen thưởng thực
hiện theo hướng dẫn tại phụ lục I, II, III kèm theo Công văn số 747/BCT-VP
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ngày 08/02/2021; báo cáo tổng kết công tác ATVSLĐ-PCCN của đơn vị theo nội
dung quy định tại phần B Công văn số 747/BCT-VP ngày 08/02/2021 (Sở Công
Thương có phô tô Công văn 747/BCT-VP ngày 08/02/2021 của Bộ Công Thương
gửi kèm theo).
2. Các đơn vị rà soát đối chiếu các trường hợp đủ tiêu chuẩn lập hồ sơ đề
nghị khen thưởng của đơn vị gửi về Sở Công Thương trước ngày 08/3/2021 để
tổng hợp trình Bộ Công Thương.
Với những nội dung trên, Sở Công Thương tỉnh Đắk Nông triển khai đến
các đơn vị hoạt động sản xuất, kinh doanh trong ngành Công Thương tỉnh Đắk
Nông biết, thực hiện./.
Nơi nhận :
- Như trên (t/h);
- UBND tỉnh (b/c);
- Cục KTAT và MTCN (b/c);
- Ban Quản lý các KCN tỉnh;
- Trung tâm PTHT CCN Thuận An;
- Trang Thông tin điện tử Sở;
- GĐ, PGĐ Sở;
- Lưu VT, QLCN.
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Cơ quan: Tỉnh Đắk Nông
Thời gian ký: 24/2/2021
2:12:55 PM

3

Phụ lục 1
CÁC KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN, CỔ ĐỘNG TRONG
THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG
NĂM 2021

(Ban hành kèm theo Công văn số
/SCT-QLCN ngày tháng 02 năm 2021
của Sở Công Thương)
1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm
2021.
2. Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh
lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên.
3. Tăng cường rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ tại nơi
làm việc.
4. Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động.
5. Tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là giảm thiểu rủi
ro cho doanh nghiệp.
6. Chung tay xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc.
7. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể phòng tránh được nếu chúng
ta làm tốt công tác phòng ngừa.
8. Doanh nghiệp và người lao động tích cực chủ động thực hiện các quyền
và trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động.
9. Bảo vệ sức khỏe người lao động - Bảo vệ nguồn nhân lực của đất nước.
10. Chủ động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp góp phần bảo vệ lợi ích
cho cơ sở lao động.
11. Môi trường làm việc an toàn - Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp.

4

