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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 

 

Thực hiện Công văn số 1199/BYT-MT ngày 14 tháng 3 năm 2022 của Bộ 

Y tế về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022; 

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-SYT ngày 13/4/2022 của Sở Y tế về việc 

Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Đồng Tháp 

năm 2022; 

Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng 

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

I. MỤC ĐÍCH – YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

Tạo cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử 

dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành trong việc phòng ngừa, 

kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc nhằm cải thiện điều kiện 

làm việc, chăm lo sức khỏe, phòng chống bệnh nghề nghiệp, phòng chống dịch 

COVID-19, bảo đảm tính mạng của người lao động tại các cơ sở lao động, hộ 

gia đình. 

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền Luật An toàn, vệ 

sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành; Luật Phòng chống bệnh 

truyền nhiễm và các Hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia, của Bộ Y tế về phòng 

chống dịch COVID-19; Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20 tháng 5 năm 2020 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2020-2030”; 

Quyết định số 3431/QĐ-BYT ngày 14/7/2021 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Kế 

hoạch hành động của Bộ Y tế triển khai Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 

20/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ.  

Thúc đẩy các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và các đơn vị sự 

nghiệp triển khai các chương trình hành động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN), thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm 

soát hiệu quả dịch COVID-19, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, góp 

phần hạn chế TNLĐ, BNN. 

2. Yêu cầu: 

Tổ chức các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 hướng 

về doanh nghiệp, cơ sở lao động, người lao động cả trong khu vực có quan hệ 
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lao động và không có quan hệ lao động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, th ch ứng 

an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch bệnh COV D-19. 

II. CHỦ ĐỀ CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG AN TOÀN, VỆ SINH LAO 

ĐỘNG: 

“                                     ủ                             

                                                                             

                                          -19” 

III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI: 

- Thời gian tổ chức: Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được 

tổ chức từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 năm 2022. 

- Phạm vi triển khai: Trên địa bàn thành phố Cao Lãnh. 

IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG AN TOÀN, VỆ 

SINH LAO ĐỘNG: 

1. Các hoạt động triển khai trong tháng an toàn, vệ sinh lao động: 

- Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, ứng dụng công nghệ 

thông tin, mạng xã hội, truyền thanh nội bộ để thông tin, tuyên truyền về các 

thông điệp, tài liệu, video các Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 để thích 

ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

- Xây dựng, phát các thông điệp, tài liệu, … truyền thông về các nguy cơ 

rủi ro mất an toàn lao động cũng như các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy 

hiểm, có hại tại nơi làm việc; tuyên truyền Luật an toàn, vệ sinh lao động và các 

văn bản hướng dẫn, Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm và các văn bản hướng 

dẫn. Cung cấp các Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 cho các đơn vị.                     

- Tổ chức tập huấn về vệ sinh lao động, nâng cao sức khỏe nơi làm việc 

cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh; tập huấn hướng dẫn các đơn vị về Luật an 

toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn, Luật Phòng chống bệnh truyền 

nhiễm và các văn bản hướng dẫn cho người lao động và doanh nghiệp. 

- Hướng dẫn về kỹ năng làm việc an toàn cụ thể cho người lao động để 

phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho người lao động .  

- Hướng dẫn phòng chống dịch COV D-19, các nội dung về công tác an 

toàn lao động, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe và phòng chống bệnh 

nghề nghiệp cho người lao động cho cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn.  

- Treo băng rol tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2022. 

- Chủ động phối hợp liên ngành thực hiện thanh tra, kiểm tra vệ sinh lao 

động, công tác quan trắc môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe người lao 

động, phòng chống bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc đối với các 

cơ sở có nhiều yếu tố độc hại, có nguy cơ mắc bệnh nghề nghiệp.  

. 
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- Hướng dẫn cơ sở lao động đóng trên địa bàn thực hiện tốt công tác chăm 

sóc sức khỏe người lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng chống bệnh 

nghề nghiệp, để thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19 thực hiện đầy đủ các chế độ ch nh sách đối với người lao động. 

- Tổ chức nói chuyện chuyên đề chủ đề an toàn, vệ sinh lao động, phòng 

chống bệnh nghề nghiệp.  

- Hướng dẫn các các cơ sở lao động thực hiện tốt công tác tự kiểm tra về 

ATVSLĐ tại nơi làm việc. 

- Thực hiện giám sát công tác tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ tại 

Trạm Y tế và các cở sở doanh nghiệp trên địa bàn. 

2. Các hoạt động triển khai sau Tháng hành động về an toàn, vệ sinh 

lao động: 

- Tiếp tục đẩy mạnh và duy trì các hoạt động thông tin tuyên truyền, huấn 

luyện đã được triển khai trong Tháng hành động để tạo ý thức, nề nếp và thói 

quen tuân thủ các quy định về ATVSLĐ cho người lao động và người sử dụng 

lao động. 

- Tăng cường các biện pháp tự kiểm tra, kiểm soát phòng ngừa nguy cơ và 

yếu tố có hại gây bệnh nghề nghiệp; tiếp tục tổ chức các hoạt động quan trắc 

môi trường lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định 

kỳ. 

- Tăng cường tuyên truyền về ATVSLĐ cho người lao động tại đơn vị và 

các đơn vị trực thuộc. 

- Tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động về 

ATVSLĐ lần thứ nhất; đề xuất khen thưởng đơn vị, cá nhân thực hiện tốt các 

hoạt động trong tháng hành động; phê bình các đơn vị cá nhân chưa làm tốt hoặc 

chưa đạt yêu cầu. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN: 

1. Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh: 

- Khoa Y tế công cộng – ATTP lập Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về 

an toàn, vệ sinh lao động năm 2022. 

- Phối hợp với Phòng Y tế xây dựng kế hoạch cụ thể, chi tiết các hoạt 

động tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 tại thành 

phố. 

- Tổ chức nói chuyện chuyên đề trong các cuộc họp lệ hàng tháng cho 

người lao động tại đơn vị. 

- Tự kiểm tra về ATVSLĐ; rà soát phát hiện các nguy cơ rủi ro. 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng tổ chức các hoạt động 

tuyên truyền phổ biến các văn bản hướng dẫn triển khai Luật An toàn, vệ sinh 

lao động và các văn bản hướng dẫn Luật, Quyết định số 659/QĐ-TTg ngày 20 
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tháng 5 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình “Chăm sóc 

và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 

2020-2030”, các Hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo 

Quốc gia, của Bộ Y tế tới toàn thể nhân viên y tế, người lao động và cộng đồng. 

- Phối hợp các ngành liên quan tổ chức thanh kiểm tra tình hình vệ sinh 

lao động, sức khỏe người lao động tại các cơ sở lao động trên địa bàn theo phân 

cấp; để thúc đẩy các cơ quan, đơn vị, cơ sở lao động tăng cường quan tâm đến 

công tác chăm sóc sức khỏe người lao động, cải thiện điều kiện lao động, phòng 

chống bệnh nghề nghiệp và thực hiện đầy đủ các chế độ, ch nh sách đối với 

người lao động. 

* N i dung thanh, ki m tra gồm: 

+ Giấy (sổ) khám sức khoẻ trước khi tuyển dụng và khám sức khoẻ định 

kỳ theo quy định. 

+ Hồ sơ Vệ sinh môi trường lao động, quan trắc, đánh giá định kỳ các yếu 

tố độc hại trong môi trường lao động tại cơ sở sản xuất, doanh nghiệp vừa và 

nhỏ (theo Nghị định 39/2016/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP). 

+ Các phương tiện, kỹ thụât sơ cấp cứu thông thường, các phương tiện 

bảo vệ cá nhân (đầy đủ, đúng chủng loại) đảm bảo người lao động có sử dụng tại 

thời điểm thanh, kiểm tra. 

+ Tủ thuốc sơ cấp cứu tại cơ sở sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

+ Có các biện pháp và thiết bị để  ử lý, khắc phục các yếu tố độc hại 

trong môi trường lao động: vi kh  hậu (nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió), các yếu tố 

vật l  (ánh sáng, tiếng ồn, rung, ...), l  hoá học (bụi, các hóa chất, ...), sinh học 

(vi khuẩn, k  sinh tr ng, nấm, …), Ergonomics. 

- Treo băng rôn, panô, áp ph ch, khẩu hiệu tuyên truyền, cổ động về 

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động. 

- Tuyên truyền cho các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa 

bàn thực hiện các quy định Nhà nước về vệ sinh lao động, chăm lo sức khoẻ 

người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp. 

2. Trạm Y tế xã, phường: 

- Căn cứ Kế hoạch của Trung tâm lập Kế hoạch tổ chức Tháng hành động 

về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 tại đơn vị. 

- Lập sổ quản lý thống kê các cơ sở sản xuất trên địa bàn năm 2022. 

- Phối hợp Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh kiểm tra các cở sở sản 

xuất, doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn. 

VI. BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN: 

- Các Trạm Y tế  ã, phường báo cáo kết quả tổ chức các hoạt động hưởng 

ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động chậm nhất là ngày 30/5/2022. 
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- Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh tổng hợp “Báo cáo kết quả tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động” của các 

Trạm Y tế trên địa bàn quản lý và công tác quản lý, thanh tra liên ngành và 

ngành Y tế về an toàn vệ sinh lao động được tổ chức trong Quí II theo Phụ lục 1. 

Thời gian báo cáo: Trước ngày 01/6/2022, báo cáo gửi về Sở Y tế. 

VII. KINH PHÍ THỰC HIỆN: 

- Nguồn kinh phí phát thanh tuyên truyền từ Sở Y tế: 500.000 đồng. 

- Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh sử dụng nguồn kinh phí tại đơn vị: 

Băng rol treo tại đơn vị:  250.000 đồng 

- Các Trạm Y tế  ã, phường xây dựng kế hoạch để huy động sự hỗ trợ 

kinh phí từ địa phương. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2022 của Trung tâm Y tế thành phố Cao Lãnh./. 

N     ận:  
- 15 Trạm Y tế  ã, phường (t/h); 

- Phòng Y tế (p/h); 

- Sở Y tế (b/c); 

- Trung tâm KSBT Tỉnh (b/c); 

- Website TTYT; 

- Lưu: VT, YTCC-ATTP. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trương Quốc Dũng 
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