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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

KÊ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, năm 2020
Thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 07/4/2020 của UBND tỉnh Nam
Định về việc Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, năm 2020.
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng Kế hoạch Tháng hành động về an
toàn, vệ sinh lao động, năm 2020 như sau:
I.MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích:
- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy cơ quan, đơn vị cán bộ, công
chức, viên chức, lao động toàn ngành và các tầng lớp nhân dân về pháp luật,
chính sách an toàn, vệ sinh lao động; về quyền và nghĩa vụ của các tổ chức, cá
nhân trong thực hiện pháp luật, chính sách của nhà nước về ATVSLĐ;
- Thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể trong cơ quan, đơn vị nhằm
cải thiện điều kiện lao động; nâng cao kỹ năng quan sát, nhận diện và đánh giá
các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và phòng
bệnh nghê nghiệp(BNN)tại nơi làm việc cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động và người sử dụng lao động để chủ động phòng ngừa tai nạn lao
động (TNLĐ), bệnh nghề nghiệp (BNN).
2. Yêu cầu:
Quán triệt đầy đủ mục đích, các nội dung Kế hoạch tới cán bộ, công chức,
viên chức, người lao động trong toàn nghành; triển khai, thực hiện các hoạt động
phù hợp; thiết thực, hiệu quả.
II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Chủ đề
“Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi
ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc”
2. Thời gian thực hiện:
Từ ngày 01/5/2020 đến hết ngày ngày 31/5/2020
3. Nội dung thực hiện:
a) Công tác tuyên truyền: (có phụ lục khẩu hiệu kèm theo)
- Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động và khẩu hiệu hành động theo
chủ đề của Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2020..
- Tuyên truyền các điển hình tiên tiến trong công tác ATVSLĐ và phòng
bệnh nghề nghiệp.

b) Tăng cường biện pháp bảo đảm AT,VSLĐ tại nơi làm việc:
- Kiểm tra về nội quy, quy trình, quy định bảo đảm AT,VSLĐ tại nơi làm
việc; đối chiếu với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về AT,VSLĐ.
- Xây dựng, bảo đảm điều kiện thực hiện Kế hoạch của cơ quan chăm sóc sức
khỏe người lao. Đảm bảo cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
được hưởng đầy đủ các chính sách về bảo hộ lao động, chăm sóc sức khỏe theo
quy định.
- Trên cơ sở tình hình thực tế, điều kiện cụ thể đơn vị chủ động tổ chức các
hoạt động phù hợp, thúc đẩy sự tham gia cán bộ, công chức, viên chức và người
lao động (Gửi thư điện tử, đến người lao động phát động, truyền tải thông điệp
Tháng hành động về VSATLĐ.
4. Hình thức tuyên truyền:
- Tuyên truyền trên các phương tiện truyển thông, cổng thông tin điện tử của
Sở VHTTDL, trang thông tin điện tử của các đơn vị; Bản tin VHTTDL; hệ
thống truyền thanh cơ sở.
- Tuyên truyền, cổ động trực quan: Xây dựng cụm tranh cổ động, pa nô khẩu
hiệu, áp phích, tờ rơi, băng rôn, xe thông tin lưu động...
- Tổ chức dàn dựng các tiểu phẩm, các chương trình văn nghệ quần chúng.
III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Triển lãm
- Tổ chức kẻ vẽ treo băng rôn, khẩu hiệu, xây dựng các cụm pano cổ động có
chủ đề về hoạt động phòng chống thiên tai.
- Tuyên truyền, phổ biến trên hệ thống truyền thanh của đơn vị về mục đích,
ý nghĩa Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2020.
- Tổ chức tuyên truyền lưu động(xe ô tô lưu động)
2. Nhà hát nghệ thuật truyền thống
Lựa chọn, xây dựng các tiểu phẩm, các tiết mục văn nghệ quần chúng có nội
dung về chủ đề Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2020 biểu diễn phục vụ
nhân dân.
3. Phòng quản lý Văn hóa
- Tổ chức viết tin, bài có nội dung về tuyên truyền Tháng hành động về an
toàn, vệ sinh lao động năm 2020 đảng tải trên Bản tin VHTTDL; Cổng thông tin
điện tử Sở VHTTDL; gửi các cơ quan báo chí.
4. Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc
- Xây dựng Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao
động, phòng bệnh nghề nghiệp năm 2020 của đơn vị.
- Tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Tháng hành động về
AT,VSLĐ năm 2020 tới cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc
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đơn vị, đăng tải các nội dung tuyên truyền trên trang thông tin điện tử(đối với 5
đơn vị có trang TTĐT).
- Mỗi đơn vị kẻ vẽ, treo 01 pano khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về
AT,VSLĐ năm 2020 tại cổng đơn vị.
4. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể
thao các huyện, thành phố Nam Định
- Căn cứ tình hình thực tế của địa phương, tổ chức các hoạt động hưởng ứng
Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2020 bằng các hình thức cổ động trực
quan, truyền thanh cơ sở phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan.
- Đẩy mạnh việc kiểm tra thực hiện các nội dung theo Kế hoạch Tháng hành
động về AT,VSLĐ năm 2020 được duyệt.
5. Văn phòng
Chủ trì, tham mưu xây dựng kế hoạch, đôn đốc thực hiện, phối hợp với các
đơn vị liên quan tổng hợp kết quả triển khai Kế hoạch Tháng hành động về
AT,VSLĐ năm 2020.
Trên đây là Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, năm 2020
của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định. Yêu cầu các phòng quản lý
nhà nước, các đơn vị sự nghiệp trực thuộc, phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm
Văn hóa Thông tin và Thể thao các huyện thành phố nghiêm túc thực hiện, theo
quy định gửi kết quả thực hiện về Sở VHTTDL (qua Văn phòng hộp thư điện tử:
sovhttdlnamdinh@gmail.com) để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh Nam Định./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh Nam Định(để b/c)
- Hội đồng AT,VSLĐ tỉnh NĐ (để b/c);
- Sở LĐTB&XH tỉnh;
- Đ/c Giám đốc (để b/c);
- Các đ/c Phó Giám đốc;
- Các phòng QLNN;
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;
- Phòng VHTT các huyện, thành phố;
- Trung tâm VHTT và TT các huyện, thành phố;
- Cổng TTĐT sở;
- Bản tin VHTTDL;
- Lưu: VT.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch
Email:
sovhttdl@namdinh.chi
nhphu.vn
Cơ quan: Tỉnh Nam
Định
Ngày ký: 11-04-2020
21:04:26 +07:00

Đỗ Quang Trung
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Phụ lục
KHẨU HIỆU TUYÊN TRUYỀN
THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2020
(Kèm theo Kế hoạch số 297 /KH-SVHTTDL ngày11 /4/ 2020 của Sở VHTTDL Nam Định)

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về AT,VSLĐ năm 2020.
2. Cải thiện điều kiện làm việc vì an toàn, sức khỏe của người lao động và sự
phát triển bền vững của doanh nghiệp.
3. Tăng cường rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất an toàn, vệ sinh lao
động 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.
Môi trường làm việc an toàn - Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp./.
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