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 UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN LÝ NHÂN 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 
Số: 332 /UBND- LĐTBXH 

V/v hướng dẫn tổ chức, thực hiện 

Tháng hành động về an toàn,  

vệ sinh lao động năm 2019. 

Lý nhân, ngày 24  tháng 4 năm 2019 

 
                        

                       Kính gửi:  

                                     - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

                                     - Hiệp Hội doanh nghiệp huyện; 

                                     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

                                     - Các cơ sở sản xuất kinh doanh. 
          

 Thực hiện Công văn số 309/LĐTBXH-VLATLĐ ngày 11 tháng 4 năm 

2019 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Nam về việc hướng dẫn 

tổ chức, thực hiện triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 

2019. Ủy ban nhân dân huyện Lý nhân đề nghị các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể, Hiệp Hội doanh nghiệp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ sở 

sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện triển khai Tháng hành động an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2019, cụ thể như sau:  

 1. Đảm bảo thực hiện hiệu quả Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện 

triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2019 tỉnh Hà Nam. 

 2. Từ ngày 20/4/2019 đến hết ngày 03/5/2019 các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị có sử dụng lao 

động tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích khẩu hiệu tuyên truyền về Tháng 

hành động ATVSLĐ năm 2019, thời gian treo đến hết ngày 31/5/2019. 

 3. Ủy ban nhân dân xã, thị trấn: 

 - Tổ chức Lễ phát động vào 01 ngày trong khoảng từ ngày 01 đến ngày 

10 tháng 5 năm 2019 theo chủ đề “Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ 

rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”.  

 - Tăng cường thông tin, tuyên truyền sâu rộng về Tháng hành động 

ATVSLĐ trên các phương tiện thông tin đại chúng. Căng treo băng zon, khẩu hiệu 

hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ tại các trục đường chính, nơi dễ thấy, dễ 

đọc, tập trung đông người trên địa bàn xã, thị trấn đảm bảo đúng nội dung. 

 - Hướng dẫn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trên địa bàn quản 

lý triển khai, thực hiện Kế hoạch Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019. 

 4. Hiệp Hội doanh của huyện và các cơ sở sản xuất kinh doanh: 

- Xây dựng các chương trình, kế hoạch chi tiết triển khai Tháng hành 

động về ATVSLĐ năm 2019 của đơn vị, cơ sở bảo đảm tính hiệu quả, thiết thực 

cho doanh nghiệp và người lao động. 
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- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận trực thuộc duy trì các hoạt động 

thường xuyên về ATVSLĐ theo quy định pháp luật, trong đó tập trung tổ chức 

các hoạt động thiết thực để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 

như: tổ chức huấn luyện, bồi dưỡng các kỹ năng nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi 

ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc, khám sức khỏe cho người lao động; rà soát bổ 

sung, hoàn thiện các nội dung, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động tại 

các bộ phận, phân xưởng; rà soát, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; tổ chức 

các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố về ATVSLĐ; tổ chức các cuộc 

thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc; thi cán bộ, an toàn vệ sinh viên giỏi; 

thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị TNLĐ, BNN. 

 Ủy ban nhân dân huyện đề nghị lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành, đoàn 

thể, Hiệp Hội doanh nghiệp huyện, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn và các cơ sở 

sản xuất kinh doanh quan tâm triển khai thực hiện kịp thời và báo cáo kết quả tổ 

chức Tháng hành động về ATVSLĐ về Ủy ban nhân dân huyện qua Phòng Lao 

động-TB&XH trước ngày 15/7/2019 để tổng hợp, báo cáo Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội.  

 Trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có vấn đề phát sinh, đề nghị liên hệ 

với Ủy ban nhân dân huyện (qua phòng Lao động - Thương binh và Xã hội) để 

được hướng dẫn./. 

 Nơi nhận: 
- Sở Lao động-TBXH;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi;  

- Lưu VT, LĐTBXH. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 Trịnh Thế Mạnh 
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PHỤ LỤC 

Một số thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng  

Tháng hành động ATVSLĐ năm 2019 

(Kèm theo Công văn số 332/UBND ngày 24  tháng 4 năm 2019 

của Ủy ban nhân dân huyện Lý Nhân) 

 

 

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động 

năm 2019. 

 2. Tuân thủ nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn để bảo vệ cính 

mình, đồng nghiệp và gia đình. 

 3. Cải thiện điều kiện làm việc vì an toàn, sức khỏe và tính mạng của 

người lao động. 

 4. Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể phòng tránh được nếu chúng 

ra làm tốt công tác phòng ngừa. 

 5. Bảo vệ sức khỏe người lao động - Bảo vệ nguồn nhân lực của đất nước. 

 6. Chủ động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp góp phần bảo vệ lợi ích 

cho cơ sở lao động. 

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

 8. Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động. 

 9. Nói không với tai nạn lao động. 

 10. 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. 

 11. Chung tay xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. 

 12. An toàn để sản xuất, sản xuất phải đảm bảo an toàn. 

 13. Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc./. 
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