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UBND TP.CẦN THƠ 

  BAN CĐ THÁNG HÀNH ĐỘNG 

  VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG 
 

Số:  40/KH-BCĐ 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

            Cần Thơ, ngày 23 tháng 3 năm 2017     

 

KẾ HOẠCH 

Hưởng ứng Tháng hành động 

 về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 

(Từ ngày 01/5/2017 đến ngày 30/5/2017) 

 

 

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12 tháng 01 năm 2016 của Chính 

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

Thực hiện Công văn số 4401/LĐTBXH-ATLĐ ngày 03 tháng 11 năm 

2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai 

tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1, năm 2017.  

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Cần 

Thơ ban hành Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao 

động lần thứ 1, năm 2017. Cụ thể như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu, nội dung tuyên truyền 

1. Mục đích 

Đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động trong 

các cơ sở sản xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe 

người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn 

chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

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

thực thi có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn 

thi hành. 

 Thu hút được sự quan tâm và hưởng ứng rộng rãi của các cấp ủy Đảng, 

chính quyền, tổ chức đoàn thể, các hiệp hội, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh, người lao động và toàn thể nhân dân. 

2. Yêu cầu 

Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

lần thứ 1, năm 2017 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tập trung hướng về cơ sở, 

doanh nghiệp, đảm bảo tính sâu rộng, lan tỏa lớn, thu hút và huy động được sự 

tham gia, phối hợp của các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, người lao 

động trong cả khu vực có quan hệ lao động và không có quan hệ lao động. 

Các ngành, các cấp, các thành viên trong Ban Chỉ đạo phải nêu cao tinh 

thần trách nhiệm trong việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động 

về an toàn, vệ sinh lao động theo sự phân công của Ban Chỉ đạo Tháng hành 

động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Cần Thơ. 

3. Nội dung công tác tuyên truyền giáo dục 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, ban, 

ngành và đơn vị có liên quan tham mưu Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an 
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toàn, vệ sinh lao động thành phố Cần Thơ hướng dẫn huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động phù hợp với từng nhóm đối tượng, xây dựng các tài liệu, ấn phẩm 

tuyên truyền chủ đề, nội dung hoạt động của Tháng hành động về an toàn, vệ 

sinh lao động. 

Tài liệu tuyên truyền gồm: Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 

45/2013/NĐ-CP ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một 

số điều của Bộ Luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn 

lao động, vệ sinh lao động; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 

2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao 

động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ 

sinh lao động và quan trắc môi trường lao động; Nghị định số 39/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật An toàn, vệ sinh lao động; các Thông tư của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động; các 

Thông tư của Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ, 

khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động, các Thông tư của Bộ xây 

dựng hướng dẫn thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây 

dựng; các khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động. 

Phát động các cuộc thi, chiến dịch truyền thông về thực hiện công tác 

huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động, thực thi Luật An toàn, vệ sinh lao trong 

các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

II. Chủ đề, thời gian và phạm vi triển khai các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

1. Chủ đề 

* Chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, 

năm 2017 là: “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để 

phòng ngừa các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”. 

 2. Thời gian và phạm vi tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng 

hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

Thời gian tổ chức: Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 

1, năm 2017 được tổ chức từ ngày 01 tháng 5 năm 2017 đến ngày 30 tháng 5 

năm 2017. 

Phạm vi tổ chức: Trên phạm vi toàn thành phố Cần Thơ. 

III. Các hoạt động hưởng ứng trong Tháng hành động về an toàn, vệ 

sinh lao động 

Để Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 đạt 

được mục đích và yêu cầu đề ra, Ban chỉ đạo Tháng hành động về an toàn vệ 

sinh lao động thành phố Cần Thơ phân công các cơ quan, ban, ngành thực hiện 

các hoạt động cụ thể như sau: 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

a) Là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo chủ trì, phối hợp các sở, ban, 

ngành thành phố chịu trách nhiệm tổ chức, theo dõi hướng dẫn các đơn vị sản 

xuất kinh doanh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, 

vệ sinh lao động; đồng thời, xây dựng Kế hoạch treo các pano, băng gôn… trên 
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các trục lộ chính của thành phố để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ 

sinh lao động lần thứ 1, năm 2017. 

b) Phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, Ban Quản lý các Khu Chế 

xuất và Công nghiệp Cần Thơ, Cục kỹ thuật QK9, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch, 

Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều và các ban, ngành 

trong thành phố lập Kế hoạch tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về 

an toàn, vệ sinh lao động của thành phố lần thứ 1 năm 2017, cụ thể: 

- Thời gian tổ chức buổi lễ phát động: từ 6 giờ đến 7giờ, ngày 06 tháng 5 

năm 2017 (thứ bảy). 

- Địa điểm: Tại Công viên Lưu Hữu Phước, quận Ninh Kiều, thành phố.  

- Nội dung tổ chức: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chịu trách 

nhiệm và phối hợp các sở, ban, ngành là thành viên trong Ban Chỉ đạo Tháng 

hành động về an toàn vệ sinh lao động của thành phố để tổ chức thực hiện. 

- Số lượng người tham dự lễ phát động: khoảng 2.000 người (bao gồm 

lãnh đạo các sở, ban, ngành; lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện; thành viên 

Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; người lao động của 

các doanh nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ; sinh viên các trường 

Cao đẳng, Đại học). 

c) Phối hợp với Liên đoàn Lao động thành phố, Sở Y tế, Sở Xây dựng, Sở 

Công Thương và các đơn vị chủ quản thực hiện thanh tra, kiểm tra liên ngành về 

an toàn, vệ sinh lao động tại 20 doanh nghiệp hoạt động các lĩnh vực xây dựng, 

các công trình xây dựng, các Trung tâm thương mại, các chợ lớn, cơ sở sản xuất 

mua bán xăng dầu và gas, thủy sản các doanh nghiệp có nguy cơ xảy ra tai nạn 

lao động và cháy nổ trên địa bàn thành phố Cần Thơ, thời điểm thanh tra, kiểm 

tra trước, trong và sau Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động (thực hiện 

thanh tra trước và trong tháng hành động 10 doanh nghiệp; kiểm tra sau tháng 

hành động 10 doanh nghiệp). 

d) Tổ chức 01 lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng 

lao động và cán bộ quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh 

nghiệp đóng trên địa bàn thành phố Cần Thơ (cần quan tâm đến các doanh 

nghiệp hoạt động lĩnh vực xây dựng, thủy sản, giày da, sản xuất hóa chất, cơ khí 

và các ngành nghề có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp). 

đ) Phối hợp các ngành có liên quan tổ chức các hoạt động tư vấn về an 

toàn, vệ sinh lao động, cử chuyên gia xuống huấn luyện, hỗ trợ cho doanh 

nghiệp, người lao động; hướng dẫn xây dựng nội quy, quy trình làm việc an 

toàn; hướng dẫn, tư vấn cải thiện điều kiện lao động; tổ chức tuyên truyền, huấn 

luyện cho người lao động làm việc trong khu vực không có quan hệ lao động.  

 e) Chịu trách nhiệm tổng hợp và quyết toán kinh phí tổ chức thực hiện 

các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 

1, năm 2017 theo quy định. 

2. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố 

a) Phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức 01 đoàn xe diễu hành hưởng ứng 

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngay sau khi tổ chức xong buổi lễ phát 

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

- Thời gian diễu hành: Bắt đầu từ 7 giờ 10 phút, ngày 06/5/2017.  
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- Địa điểm diễu hành: Trên các tuyến đường của thành phố Cần Thơ do 

Liên đoàn Lao động thành phố chọn và lập kế hoạch thực hiện.   

 b) Huy động lực lượng tham dự lễ phát động hưởng ứng Tháng hành 

động về an toàn vệ sinh lao động với tổng số 1000 người (thành phần tham dự 

Lãnh đạo các doanh nghiệp; các cán bộ quản lý và công nhân của các doanh 

nghiệp nằm trên địa bàn quận Ninh Kiều, quận Bình Thủy, quận Cái Răng).  

c) Lựa chọn và chỉ đạo 01 đơn vị Liên đoàn Lao động của quận hoặc 

huyện có thành tích trong công tác an toàn, vệ sinh lao động phát biểu tham luận 

tại buổi lễ phát động (nội dung bài phát biểu do Liên đoàn Lao động thành phố 

Cần Thơ chịu trách nhiệm duyệt nội dung trước và gửi về Ban Chỉ đạo Tháng 

hành động về an toàn vệ sinh lao động thành phố Cần Thơ). 

d) Phối hợp các sở, ban, ngành có liên quan tổ chức Hội thi tìm hiểu về an 

toàn, vệ sinh lao động cấp thành phố (tài liệu bao gồm Luật An toàn, vệ sinh lao 

động và các văn bản hướng dẫn công tác an toàn, vệ sinh lao động); xây dựng kế 

hoạch hướng dẫn các cấp công đoàn cơ sở tại các đơn vị, doanh nghiệp tự tổ 

chức Hội thi tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động; 

đ) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các sở, ban, 

ngành tổ chức đoàn thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp (thăm hỏi từ 05 - 10 gia đình).  

e) Tổ chức hướng dẫn các cấp công đoàn cơ sở xây dựng kế hoạch hưởng 

ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017. 

3. Đề nghị Hội Nông dân thành phố 

a) Xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh 

lao động lần 1, năm 2017 trong sản xuất nông nghiệp, đề ra các hoạt động cụ thể 

để tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành quản lý và người lao động 

trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn, 

vệ sinh lao động. 

b) Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các sở, ban, 

ngành có liên quan tổ chức 01 lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các 

hội viên của các Hội Nông dân và các chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, người 

sử dụng lao động và các cán bộ quản lý của các đơn vị doanh nghiệp sản xuất, 

mua bán thuốc bảo vệ thực vật trên địa bàn thành phố. 

c) Huy động khoảng 100 người (bao gồm lãnh đạo Hội Nông dân quận, 

huyện, xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố; các chủ nhiệm hợp tác xã 

nông nghiệp; chủ các cơ sở mua bán thuốc bảo vệ thực vật và người lao động 

làm việc trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp) tham dự lễ phát động hưởng ứng 

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1, năm 2017. 

d) Chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành quản lý thực hiện kiểm tra, giám sát 

công tác an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất nông nghiệp kịp thời phát hiện 

và có biện pháp ngăn chặn những nguy cơ mất an toàn, vệ sinh lao động trong 

sản xuất nông nghiệp.  

4. Sở Y tế 

a) Phối hợp với Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố và các sở, ban, 

ngành xây dựng kế hoạch tổ chức 01 cuộc thực tập cấp cứu nhiều người lao 
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động bị sự cố sập công trình xây dựng tại 01 công trình xây dựng trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ. 

- Địa điểm tổ chức cụ thể: Sở Y tế phối hợp với Cảnh sát phòng cháy 

chữa cháy thành phố lựa chọn xây dựng kế hoạch thực tập. 

- Thời gian tổ chức: ngày 17/5/2017. 

- Thành phần tham dự: Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh 

lao động thành phố Cần Thơ, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, huyện, người lao 

động, người sử dụng lao động và Ban chỉ huy công trình xây dựng (do Sở Y tế 

phát thư mời đại biểu tham dự).  

b) Phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch hỗ trợ khám sức 

khỏe định kỳ, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động làm việc trong các 

ngành nghề nặng nhọc độc hại, người lao động làm các công việc có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố và 

người lao động làm việc trong khu vực không có quan hệ lao động. 

c) Phối hợp các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra và hướng dẫn 

công tác vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động, cải thiện điều 

kiện làm việc cho các cơ quan, đơn vị có nhiều yếu tố độc hại và có nguy cơ xảy 

ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

d) Tổ chức hỗ trợ đo đạc, giám sát môi trường lao động tư vấn cho các 

doanh nghiệp thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc nhằm hạn chế 

những yếu tố nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động. 

đ) Chỉ đạo các cơ sở y tế chuẩn bị đầy đủ phương tiện sơ cấp cứu, bố trí 

cán bộ y bác sĩ trực 24/24, kịp thời ứng cứu khi xảy ra các sự cố tại các điểm tổ 

chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

của các quận, huyện, các tai nạn lao động, cháy nổ… trên địa bàn thành phố 

(thời gian thực hiện trước, trong và tiếp tục duy trì sau Tháng hành động về an 

toàn, vệ sinh lao động). 

5. Công an thành phố 

a) Xây dựng kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự tại các điểm tổ chức các 

hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, 

năm 2017. 

b) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tăng cường công tác nắm tình hình, kịp 

thời phát hiện, kiểm tra, xử lý nghiêm đối với những trường hợp vi phạm về xử 

lý nước thải, đặc biệt là nước thải ra môi trường của các cơ sở doanh nghiệp sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn thành phố. 

6. Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố 

a) Chỉ đạo Phòng Hướng dẫn, chỉ đạo về phòng cháy và cứu nạn cứu hộ, 

Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy trên sông và Phòng Cảnh sát phòng cháy 

chữa cháy quận, huyện xây dựng kế hoạch hướng dẫn các đơn vị sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn của quận, huyện và trên sông bố trí lực lượng trực 24/24 sẵn 

sàng ứng cứu khi có xảy ra sự cố tai nạn tại địa phương quản lý. Tùy theo điều 

kiện tổ chức thực tập phương án xử lý sự cố và cứu người bị tai nạn lao động 

xảy ra tại đơn vị mình để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao 

động lần thứ 1, năm 2017. 
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b) Xây dựng kế hoạch kiểm tra chuyên đề về cháy, nổ đối với các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, kết hợp tuyên truyền công tác phòng chống 

cháy nổ trên báo, đài. 

c) Phối hợp với Sở Y tế xây dựng kế hoạch thực tập cứu nạn nhiều người 

lao động bị tai nạn lao động do sự cố sập công trình xây dựng tại 01 công trình 

xây dựng trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

d) Chỉ đạo phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy của quận, huyện sẵn 

sàng tham gia ứng cứu và bảo vệ các điểm tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017 do Ban Chỉ 

đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Cần Thơ và Ủy 

ban nhân dân quận, huyện tổ chức. 

7. Ban Quản lý các Khu Chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ 

a) Xây dựng Kế hoạch hướng dẫn các doanh nghiệp trong các Khu Chế 

xuất và Công nghiệp thực hiện các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an 

toàn, vệ sinh lao động lần 1, năm 2017. 

b) Chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy chọn 01 một doanh 

nghiệp hoạt động lĩnh vực có nhiều nguy cơ mất an toàn tổ chức lễ phát động 

hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017: 

- Thời gian tổ chức: 06 giờ, ngày 12/5/2017 

- Số lượng người tham dự: khoảng 500 người (người lao động tại doanh 

nghiệp, Lãnh đạo các doanh nghiệp nằm trong khu Chế xuất và Công nghiệp; 

lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận Bình Thủy; thành viên Ban Chỉ đạo Tháng hành 

động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Cần Thơ). 

- Kinh phí thực hiện: sử dụng nguồn kinh phí của doanh nghiệp. 

c) Chọn 01 doanh nghiệp phát biểu tại buổi lễ phát động hưởng ứng 

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động do Ban Chỉ đạo Tháng hành động 

về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Cần Thơ tổ chức tại Công viên Lưu Hữu 

Phước vào ngày 06 tháng 5 năm 2017. 

8. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với Sở Lao động - Thương binh 

và Xã hội và các ngành liên quan thực hiện lắp dựng khán đài tại Công viên Lưu 

Hữu Phước để tổ chức lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ 

sinh lao động lần 1, năm 2017. 

b) Tổ chức 01 xe thông tin tuyên truyền công tác an toàn, vệ sinh lao động 

trước, trong thời gian diễn ra Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 

1, năm 2017, phối hợp tổ chức thực hiện các hình thức tuyên truyền trực quan 

ngoài trời… 

c) Phối hợp các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra các công trình vui 

chơi giải trí đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động kinh doanh của các đơn 

vị cơ sở.  

9. Sở Thông tin và Truyền thông 

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cung cấp nội dung, 

hỗ trợ thông tin tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động với chủ đề “Thúc đẩy 

công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa các tai nạn lao 
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động và bệnh nghề nghiệp” cho các cơ quan báo chí địa phương, Trung ương, 

Đài Truyền thanh quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

10. Đài Phát thanh và Truyền hình thành phố 

a) Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây dựng kịch bản, 

dẫn chương trình tại buổi lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, 

vệ sinh lao động lần 1, năm 2017 (vào ngày 06/5/2017). 

b) Phối hợp các cơ quan có liên quan xây dựng các chuyên đề, chuyên mục về 

an toàn, vệ sinh lao động tuyên truyền trên đài phát thanh, truyền hình trong thời gian 

diễn ra Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1, năm 2017. 

11. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành quản lý xây dựng kế hoạch hưởng 

ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1, năm 2017. 

b) Tăng cường kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất, vận 

chuyển, bảo quản thuốc bảo vệ thực vật tại các cơ sở sản xuất kinh doanh. 

c) Tuyên truyền hướng dẫn nông dân thực hiện tốt việc bảo quản, sử dụng 

thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất nông nghiệp. 

d) Phối hợp với Hội Nông dân thành phố, Đài Phát thanh và Truyền hình 

thành phố xây dựng các phóng sự về an toàn, vệ sinh lao động trong sản xuất 

nông nghiệp, tuyên truyền trước, trong và sau thời gian diễn ra Tháng hành động 

về an toàn, vệ sinh lao động lần 1, năm 2017. 

đ) Phối hợp với Hội Nông dân thành phố và các cơ quan có liên quan tổ 

chức 01 lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho các hội viên của Hội nông 

dân và các chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp, người sử dụng lao động và cán bộ 

quản lý của các đơn vị doanh nghiệp sản xuất, mua bán thuốc bảo vệ thực vật 

trên địa bàn thành phố. 

12. Sở Công Thương 

a) Xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể hướng dẫn các đơn vị thuộc ngành 

quản lý lập kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

lần 1, năm 2017. 

b) Phối hợp các sở, ban, ngành xây dựng các pano, tranh áp phích về an 

toàn trong sử dụng điện, viết bài tuyên truyền về lĩnh vực an toàn điện để tuyên 

truyền trước, trong và sau Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1, 

năm 2017. 

c) Tăng cường tổ chức kiểm tra an toàn điện, đặc biệt là các hệ thống lưới 

điện trong sản xuất nông nghiệp, các hợp tác xã làng nghề và trong nhân dân. 

Kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm về an toàn điện nhằm phòng ngừa và hạn 

chế đến mức thấp nhất thiệt hại do việc sử dụng điện gây ra, bảo vệ tính mạng 

và tài sản cho nhân dân. 

13. Sở Giáo dục và Đào tạo 

 a) Tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “ Xây dựng trường học 

thân thiện, học sinh tích cực”, đặc biệt chú trọng nội dung xây dựng trường học 

an toàn - sáng - xanh - sạch -đẹp. 

 b) Xây dựng kế hoạch hướng dẫn các cơ quan, trường học treo băng rôn, 

khẩu hiệu trước cổng cơ quan, trường học, ra quân làm vệ sinh, dọn dẹp vệ sinh, 

trồng cây xanh tạo bóng mát. 
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c) Chỉ đạo hướng dẫn các phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và các 

đơn vị trực thuộc kiểm tra rà soát các công trình xây dựng ở các cơ quan, trường 

học, kịp thời chấn chỉnh những vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động nhằm 

phòng tránh những sự cố xảy ra ảnh hưởng đến sự an toàn của giáo viên, học 

sinh và người dân đang sinh sống xung quanh các công trình trường học đang 

xây dựng. 

14. Sở Xây dựng  

Xây dựng kế hoạch hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc treo băng 

gôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1, 

năm 2017, lồng ghép vào kế hoạch kiểm tra nội dung quy định về an toàn trong 

thi công xây dựng, kịp thời phát hiện xử lý, chấn chỉnh những vi phạm về an 

toàn, vệ sinh lao động trong lĩnh vực xây dựng. 

15. Sở Tài nguyên và Môi Trường  

a) Xây dựng kế hoạch hướng dẫn và chỉ đạo các đơn vị trực thuộc treo 

băng gôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

lần 1, năm 2017. 

b) Phối hợp với các cơ quan có liên quan tổ chức kiểm tra an toàn, vệ sinh 

lao động tại các mỏ khai thác khoáng sản và các đơn vị sản xuất kinh doanh 

thuộc lĩnh vực ngành quản lý. 

16. Sở Tài chính  

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét, tham mưu đề 

xuất trình Ủy ban nhân dân thành phố phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức Tháng 

hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1, năm 2017 trong dự toán đã được 

giao từ đầu năm 2017. 

17. Mời Trung tâm Truyền hình Việt Nam tại Cần Thơ, các cơ quan 

báo đài 

Xây dựng kế hoạch, hướng dẫn chỉ đạo các đơn vị thuộc ngành quản lý 

kịp thời phản ánh, đưa tin những gương điển hình tốt về thực hiện công tác an 

toàn, vệ sinh lao động của các cá nhân, đơn vị ở các địa phương, kịp thời phản 

ánh đưa tin các cá nhân, đơn vị chưa thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao 

động, đặc biệt chú trọng quan tâm đến lĩnh vực gây ô nhiễm môi trường ảnh 

hưởng đến sức khỏe của người lao động và đời sống của Nhân dân.  

18. Mời Cục Kỹ thuật quân khu 9 tham gia các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1, năm 2017 

a) Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, 

đơn vị hoạt động kinh tế xây dựng kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về an 

toàn, vệ sinh lao động lần 1, năm 2017. 

b) Cử lực lượng người lao động và người sử dụng lao động (tổng số 200 

người) ở các đơn vị sản xuất kinh doanh thuộc Cục Kỹ thuật quân khu 9, tham dự 

buổi lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1, năm 2017. 

c) Chuẩn bị bài phát biểu tại buổi lễ phát động hưởng ứng Tháng hành 

động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1, năm 2017. 

19. Ủy ban nhân dân quận Ninh Kiều: 

a) Huy động khoảng 700 người tham dự buổi lễ phát động Tháng hành 

động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1, năm 2017 (thành phần tham dự lãnh đạo 
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Ủy ban nhân dân các phường; lãnh đạo các ban, ngành của quận Ninh Kiều; lãnh 

đạo các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trên địa bàn quận; sinh viên các 

trường Cao đẳng, Đại học trên địa bàn quận Ninh Kiều). 

b) Chỉ đạo các cơ quan có liên quan của quận tổ chức kiểm tra công tác an 

toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn quận, đặc biệt chú trọng đến các doanh nghiệp xây dựng, doanh nghiệp sản 

xuất mua bán kinh doanh vật liệu xây dựng, cơ sở kinh doanh mua bán gas, kinh 

doanh xăng dầu, các trung tâm thương mại, các chợ lớn. 

c) Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trên địa bàn quận treo băng gôn, khẩu hiệu 

hưởng ứng  Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 1, năm 2017. 

20. Ủy ban nhân dân quận, huyện  

a) Căn cứ nội dung kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ 

sinh lao động lần 1, năm 2017 của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ 

sinh lao động thành phố Cần Thơ, tùy tình hình ở địa phương mình quản lý xây 

dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ 

sinh lao động lần 1, năm 2017. 

b) Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị, cơ quan tổ chức treo băng gôn, khẩu 

hiệu, pano, áp phích hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

lần 1, năm 2017. 

c) Tổ chức đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra việc chấp hành các quy 

định về an toàn, vệ sinh lao động của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 

đóng trên địa bàn quản lý. 

21. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh: 

a) Xây dựng chương trình hành động cụ thể về an toàn vệ sinh lao động 

và tổ chức triển khai thực hiện trong cơ sở sản xuất kinh doanh. 

b) Rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao 

động và phòng, chống cháy, nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát, 

đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với từng loại máy, 

thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động. 

c) Xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện đầy đủ về các kiến thức, kỹ 

năng làm việc an toàn cho các nhóm đối tượng cần phải huấn luyện, người lao 

động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt 

động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan 

trắc môi trường lao động. 

d) Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về an 

toàn, vệ sinh lao động; thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động. 

đ) Phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo an toàn, 

vệ sinh lao động 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, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác an 

toàn, vệ sinh lao động. 

e) Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giao lưu văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung 

tuyên truyền về an toàn,vệ sinh lao động. 
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g) Các đơn vị sản xuất kinh doanh sử dụng nhiều công nhân trên địa bàn 

thành phố, tùy theo tình hình cụ thể có thể tổ chức lễ phát động hưởng ứng 

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; tất cả các đơn vị, doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất phải treo băng rôn, khẩu hiệu, pano, áp phích trước cổng doanh 

nghiệp và có các hình thức sinh hoạt cụ thể tại đơn vị để hưởng ứng Tháng hành 

động về an toàn, vệ sinh lao động. 

h) Tổ chức các hoạt động trồng cây xanh, vệ sinh công nghiệp, tạo môi 

trường  “Xanh - Sạch - Đẹp” trong doanh nghiệp. 

IV. Các hoạt động duy trì và tiếp tục triển khai sau Tháng hành động 

về an toàn, vệ sinh lao động  

1. Đối với các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện trên địa 

bàn thành phố tiếp tục thực hiện chỉ đạo hướng dẫn các địa phương, doanh 

nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý thực hiện các nội dung sau: 

a) Duy trì các hoạt động về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định của 

pháp luật; tiếp tục thực hiện các hoạt động thông tin tuyên truyền, huấn luyện về 

an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động theo chủ đề, nội dung Tháng hành 

động về an toàn, vệ sinh lao động để tạo ý thức nề nếp, thói quen tuân thủ các 

quy định về an toàn, vệ sinh lao động của người lao động. 

b) Tiếp tục duy trì tổ chức các hoạt động tư vấn về an toàn, vệ sinh lao 

động, cử chuyên gia xuống huấn luyện, hỗ trợ cho doanh nghiệp, người lao 

động; hướng dẫn xây dựng nội quy, quy trình làm việc an toàn; hướng dẫn, tư 

vấn cải thiện điều kiện lao động; tổ chức tuyên truyền, huấn luyện cho người lao 

động làm việc trong khu vực không có quan hệ lao động. 

c) Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng 

ngừa các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; hướng dẫn người lao động 

tự đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động trước khi làm việc và 

thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức các hoạt động chăm sóc sức 

khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm tra, cải thiện điều kiện lao động, 

quan trắc môi trường lao động và có biện pháp khắc phục ngay khi các điều kiện 

lao động không đảm bảo an toàn cho người lao động. 

d) Hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện duy trì thường xuyên các hoạt động 

tuyên truyền, nâng cao ý thức nhận thức, kỷ luật lao động cho người lao động 

trong việc thực hiện các quy định, biện pháp làm việc an toàn đối với các máy, 

thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. 

đ) Tăng cường công tác kiểm tra rà soát hệ thống lưới điện trong nông thôn, 

hệ thống lưới điện tại các công trình thủy lợi; hệ thống chiếu sáng của các chợ, hệ 

thống chiếu sáng của các khu vui chơi, kịp thời phát hiện các nguy cơ mất an toàn để 

tiến hành sửa chữa không để xảy ra các tai nạn về điện trong nhân dân. 

e) Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến các quy định trong sử 

dụng, bảo quản, vận chuyển thuốc bảo vệ thực vật nhằm hạn chế việc ngộ độc 

thuốc bảo vệ thực vật xảy ra tại địa phương quản lý.  

2. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh: 

a) Các doanh nghiệp tự kiểm tra rà soát và tổ chức thực hiện, chấp hành 

nghiêm các quy định TCVN  về quy phạm kỹ thuật an toàn trong sử dụng các 
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máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động và trong sửa 

chữa cải tạo, xây dựng mới nhà xưởng nơi làm việc của người lao động.  

b) Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; 

khám sức khỏe định kỳ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 

c) Thường xuyên thực hiện tự kiểm tra rà soát phát hiện các nguy cơ mất 

an toàn trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh, đề ra biện pháp khắc 

phục đảm bảo an toàn cho người lao động khi tham gia sản xuất tại các phân 

xưởng, tổ, đội. 

d) Thực hiện khai báo tai nạn lao động khi có xảy ra theo quy định tại 

Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính Phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

V. Khẩu hiệu tuyên truyền trong Tháng hành động về an toàn, vệ 

sinh lao động 

 “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần 

thứ 1 năm 2017”. 

“Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa 

các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp” 

 “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”. 

 “An toàn để sản xuất, sản xuất phải an toàn” 

 “An toàn là bạn, tai nạn là thù”. 

  “Cải thiện môi trường và tăng cường sức khỏe tốt hơn cho người lao động”.  

 “Cải thiện điều kiện làm việc là nghĩa vụ và quyền lợi của doanh nghiệp”. 

VI. Tổ chức thực hiện 

1. Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành 

phố Cần Thơ 

a) Tổ chức triển khai kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, 

vệ sinh lao động cho các cơ quan, ban, ngành, các thành viên trong Ban chỉ đạo.  

b) Tổ chức triển khai nội dung của kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động 

về an toàn, vệ sinh lao động đến các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư 

nhân, các cơ sở sản xuất tư nhân thuộc lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp, 

các quận, huyện trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

c) Ban Chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố 

Cần Thơ tổ chức kiểm tra việc xây dựng kế hoạch hoạt động hưởng ứng Tháng 

hành động về an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị:  

- Kiểm tra tại Ủy ban nhân quận Bình Thủy (8 giờ, ngày 10/04/2017). 

- Kiểm tra tại Ủy ban nhân quận Thốt Nốt (8 giờ, ngày 11/04/2017). 

- Kiểm tra tại Ủy ban nhân quận Cái Răng (8 giờ, ngày 12/04/2017). 

- Kiểm tra tại Ban quản lý các khu Chế xuất và Công nghiệp thành phố 

Cần Thơ (8 giờ ngày 17/4/2017 kết hợp kiểm tra rà soát việc chuẩn bị tổ chức 

treo băng gôn của các đơn vị sản xuất kinh doanh trong khu Chế xuất và Công 

nghiệp Trà Nóc 1 và 2). 

- Kiểm tra Công tác chuẩn bị tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành 

động về an toàn, vệ sinh lao động (8 giờ, từ ngày 25 đến ngày 28/4/2017; ngày 

3/5/2017; từ ngày 4 đến ngày 5/5/2017). Địa điểm kiểm tra tại các đơn vị được phân 
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công tổ chức Lễ phát động và tại Công viên Lưu Hữu Phước nơi lắp dựng khán đài 

(Ban Chỉ đạo sẽ có thông báo cụ thể đến các đơn vị, bộ phận có liên quan). 

2. Các sở, ban, ngành và các thành viên trong Ban Chỉ đạo Tháng 

hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Cần Thơ:  

a) Căn cứ vào các hoạt động và nội dung của kế hoạch hưởng ứng Tháng 

hành động về an toàn, vệ sinh lao động, thực hiện xây dựng kế hoạch và chương 

trình hành động cụ thể, triển khai đến các đơn vị thuộc ngành quản lý.   

b) Các sở, ban, ngành được phân công trong kế hoạch lập dự trù kinh phí 

cho các hoạt động gửi về cơ quan Thường trực Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội để tổng hợp gửi Sở Tài chính xem xét, tham mưu trình Ủy ban nhân dân 

thành phố phê duyệt (thời gian trước ngày 05/4/2017). Đối với quận, huyện sử 

dụng kinh phí hoạt động của địa phương theo sự hướng dẫn của Sở Tài chính. 

3. Thời gian thực hiện treo băng gôn hưởng ứng Tháng hành động về 

an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 

Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo các địa phương 

doanh nghiệp thực hiện treo treo băng gôn, khẩu hiệu tuyên truyền trước cổng 

cơ quan đơn vị mình để hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao 

động thời gian từ ngày 24/4/2017 đến ngày 30/5/2017. 

4. Chế độ báo cáo 

Trước và sau Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, 

năm 2017 các đơn vị được phân công trong kế hoạch, Ủy ban nhân dân các 

quận, huyện trong thành phố thực hiện báo cáo nhanh việc xây dựng kế hoạch 

và tổ chức thực hiện gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

Cần Thơ để tổng hợp báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Ban 

chỉ đạo Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động Trung ương cụ thể: 

a) Báo cáo việc xây dựng kế hoạch trước ngày 05/4/2017. 

b) Báo cáo  kết quả  thực hiện kế hoạch trước ngày 5/6/2017. 

Đề nghị các sở, ban, ngành, các thành viên trong Ban Chỉ đạo Tháng hành 

động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Cần Thơ, Ủy ban nhân dân quận, 

huyện, các doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh tổ chức thực hiện tốt 

và đầy đủ các nội dung của Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, 

vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017./.    
 
 

Nơi nhận: 
- Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội; 

- TT.TU, HĐND TP, UBND TP (1ABCDEG); 

- Thành viên BCĐ Tháng hành động AT, VSLĐ TP;       
- Các sở, ban , ngành TP; 

- UBND quận, huyện;                             
- Cục kỹ thuật QK9 để phối hợp thực hiện; 

- Các DNNN, DNTN, Công ty TNHH; 

- Công ty cổ phần, cơ sở sản xuất kinh doanh; 

- Các cơ quan Báo, Đài; 

- VPUBND TP (2A, 3AC); 

- Lưu VT.TP.                                       
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