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KẾ HOẠCH
Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động trong các doanh
nghiệp khu, cụm công nghiệp năm 2021
Thực hiện Kế hoạch số 423/KH-UBND ngày 29/01/2021 của UBND tỉnh
Phú Thọ về việc Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
(ATVSLĐ) tỉnh Phú Thọ năm 2021, Ban Quản lý các KCN Phú Thọ xây dựng Kế
hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ đến các doanh nghiệp trong khu,
cụm công nghiệp như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1) Mục đích
Tạo cao điểm về phát động phong trào, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận
thức của người sử dụng lao động, người lao động về thực hiện công tác ATVSLĐ;
đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp, bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp.
2) Yêu cầu
Tổ chức các hoạt động đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện
lao động, sản xuất của doanh nghiệp; bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch COVID19 của Chính phủ, của tỉnh và an toàn, sức khỏe cho người lao động, cộng đồng.
II. Chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021
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 ATVSLĐ và sự tham gia của
an toàn, vệ sinh viên” nhằm đẩy mạnh các hoạt động phòng ngừa tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp và nâng cao năng suất lao động tại nơi làm việc.
III. Thời gian và phạm vi triển khai
1) Thời gian tổ chức: Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 được tổ
chức từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021.
2) Phạm vi triển khai: Các doanh nghiệp trong khu, cụm công nghiệp trên
địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quản lý của Ban Quản lý các KCN
IV. Nội dung tổ chức
1) Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021.
Tuỳ theo tình hình thực tế việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do vi rút COVID - 19 trên địa bàn tỉnh và theo điều kiện của doanh
nghiệp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng hoặc tổ chức các hoạt động cụ thể,
thiết thực phù hợp với chủ đề, nội dung tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ
và Tháng công nhân năm 2021 phù hợp với điều kiện, đặc thù, yêu cầu phòng
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chống dịch COVID-19 tuân thủ đúng các hướng dẫn về phòng chống dịch của
Chính phủ và của UBND tỉnh.
Phát động các phong trào thi đua cam kết bảo đảm ATVSLĐ và tổ chức
cho các phân xưởng, tổ, đội sản xuất đăng ký đơn vị ATVSLĐ, không để xảy ra
tai nạn lao động, sự cố sản xuất, cháy nổ.
Phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình có
người lao động bị tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong đơn vị.
2) Tổ chức các hoạt động Hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ
2.1. Đối với các doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất kinh doanh:
Tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng
Tháng hành động về ATVSLĐ tại Cổng chính của các doanh nghiệp và các vị trí
có nguy cơ xảy ra mất ATVSLĐ từ ngày 20/4/2021 (nội dung tuyên truyền tham
khảo theo phụ lục 01đính kèm).
Xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể và triển khai các hoạt
động chuyên đề về ATVSLĐ trong đó quy định rõ người chỉ đạo, thời gian, kinh
phí để triển khai các hoạt động huấn luyện ATVSLĐ. Chỉ đạo và hướng dẫn các
đơn vị, bộ phận cơ sở tổ chức các hoạt động thiết thực để hưởng ứng Tháng hành
động về ATVSLĐ năm 2021, trong đó tập trung thực hiện:
+ Rà soát, bổ sung, chỉnh sửa nội quy, quy trình, biển báo, biển cấm, sơ đồ
về phòng chống cháy nổ hoặc biển chỉ dẫn thoát nạn; biện pháp kỹ thuật an toàn
và phòng, chống cháy, nổ tại các bộ phận, phân xưởng.
+ Tự kiểm tra, rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình làm việc an toàn, tổ
chức tự kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ đối với từng
máy móc, thiết bị; từng phân xưởng, tổ, đội để có biện pháp khắc phục, xử lý kịp
thời các sự cố, rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
+ Tổ chức các hoạt động huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động,
người lao động theo quy định của pháp luật; rà soát, thực hiện kiểm định đối với
các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động trong
khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc sau khi đưa vào sử dụng.
+ Chú trọng kiểm soát, ngăn ngừa có hiệu quả các yếu tố nguy hiểm, có hại
đến sức khỏe và tính mạng của người lao động như các vật văng, bắn, các bộ phận
truyền chuyển động của máy, thiết bị điện, thiết bị có nguy cơ gây bỏng, các yếu
tố vi khí hậu xấu, tiếng ồn, rung, hóa chất độc hại, vi sinh vật có hại…để phòng ngừa
và hạn chế được các sự cố, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp xảy ra.
+ Tổ chức khám sức khoẻ, khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao
động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, phương tiện PCCN; bồi dưỡng
bằng hiện vật cho người lao động làm việc trong điều kiện không đạt tiêu chuẩn
vệ sinh lao động.
+ Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về
ATVSLĐ, thực hành sơ cấp cứu; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều
kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; ký giao ước thi đua đẩm
bảo ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn
vị, cơ sở.
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+ Tiến hành tự kiểm tra, lập biên bản đánh giá tình trạng an toàn của thiết
bị, máy móc, nhà xưởng và rà soát việc chấp hành các quy định, chế độ bảo hộ
lao động, quy trình, biện pháp làm việc ATVSLĐ trong doanh nghiệp.
2.2. Đối với các doanh nghiệp đang đầu tư xây dựng cơ bản:
Đề nghị Chủ đầu tư yêu cầu nhà thầu xây dựng thực hiện những nội dung
cụ thể đảm bảo ATVSLĐ; trang bị phương tiện cá nhân, bảo hộ lao động cho
người lao động trực tiếp tại hiện trường, ở một số vị trí, hạng mục thi công nguy
hiểm cần trang bị một số biển báo để người lao động chú ý, cẩn thận đề phòng tai
nạn có thể xảy ra.
Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ
tại Cổng chính của doanh nghiệp.
2.3. Đối với Công ty đầu tư và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu, cụm
công nghiệp
Tổ chức vệ sinh môi trường của các khu, cụm công nghiệp; thực hiện các
biện pháp đảm bảo an toàn trong phạm vi quản lý tại các khu, cụm công nghiệp;
tổ chức treo băng rôn tuyên truyền hưởng ứng tại cổng vào của các khu, cụm công
nghiệp;
Phối hợp với các phòng chuyên môn của Ban Quản lý các KCN Phú Thọ
đôn đốc, kiểm tra các doanh nghiệp thực hiện tốt công tác ATVSLD và đặc biệt
là trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021.
V. Triển khai thực hiện
1. Giao phòng Quản lý doanh nghiệp và Lao động chủ trì, phối hợp với các
phòng, đơn vị hướng dẫn, đôn đốc, giám sát, kiểm tra doanh nghiệp triển khai
thực hiện kế hoạch này.
2. Các doanh nghiệp, đơn vị tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả các hoạt
động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 về Ban Quản lý các
KCN (qua phòng Quản lý doanh nghiệp và Lao động) trước ngày 01/7/2021 để
tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo quy định (mẫu báo cáo kèm theo phụ lục 02
đính kèm).
Trên đây là Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021
trong các khu, cụm công nghiệp. Yêu cầu các doanh nghiệp nghiêm túc triển khai
thực hiện, trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vướng mắc, đề nghị phản ánh
về Ban Quản lý các KCN để xem xét, giải quyết./.
KT. TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN

Nơi nhận:
- Sở LĐTB&XH;
- TB, các PTB;
- Công ty PTHTCCN Tasco Đồng Lạng;
- Công ty KDHT Vigracera (Phú Hà);
- Công ty CP xây dựng Đức Anh;
- Các doanh nghiệp KCCN;
- Công đoàn các KCN (P/h);
- Các phòng và đơn vị thuộc Ban (P/h);
- Lưu: VT.

Ký bởi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Email: bqlkcn@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 09-03-2021 15:38:22 +07:00

Nguyễn Văn Oanh
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Phụ lục 01.
MỘT SỐ THÔNG ĐIỆP TUYÊN TRUYỀN HƯỞNG ỨNG
THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ NĂM 2021
Ký bởi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Email: bqlkcn@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 09-03-2021 15:38:31 +07:00

1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân
năm 2021.
2. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021.
3. Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự
tham gia của an toàn, vệ sinh viên.
4. Đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc và
nâng cao năng suất lao động.
5. Chủ động rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ và tuân
thủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.
6. Tổ chức và tham gia huấn luyện về ATVSLĐ đầy đủ để phòng tránh
TNLĐ, BNN.
7. Thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình và giải pháp bảo đảm
ATVSLĐ và phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc.
8. Môi trường làm việc an toàn - Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp.
9. Tích cực tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN vì sức khỏe và sự phát triển
bền vững của doanh nghiệp.
10. Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động.
11. Chung tay xây dựng văn hoá an toàn tại nơi làm việc.
12. Doanh nghiệp và người lao động chủ động thực hiện các quyền, nghĩa
vụ và trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động.
13. Bảo vệ sức khỏe người lao động - Bảo vệ nguồn nhân lực của đất nước./.
_________________________

Phụ lục 02
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CÔNG TY …..
ĐỊA CHỈ:……
Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Ký bởi: Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Email: bqlkcn@phutho.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh Phú Thọ
Ngày ký: 09-03-2021 15:38:42 +07:00

/BC-DN

Việt Trì, ngày

tháng 7 năm 2021

BÁO CÁO
Hoạt động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021
I. Đặc điểm tổ chức sản xuất:
- Lĩnh vực sản xuất kinh doanh
- Tổng số cán bộ, công nhân viên: …………; Nam………..;Nữ …………….
- Tổng số công nhân lao động trực tiếp sản xuất: ……; Nam…….;Nữ ……
II. BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG

STT

1

2

Các hoạt động

Đơn vị

Các lớp tập huấn, huấn luyện trong Quý II
năm2021 hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ

lớp

Tổng số người được huấn luyện, trong đó:

người

Huấn luyện cho người quản lý phụ trách công tác an
toàn, vệ sinh lao động (nhóm 1)

người

Huấn luyện người làm công tác an toàn, vệ sinh lao
động (nhóm 2)

người

Huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu
cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 3)

người

Huấn luyện cho nhóm 4 - người lao động

người

Huấn luyện cho người làm công tác y tế (nhóm 5)

người

Huấn luyện cho an toàn, vệ sinh viên (nhóm 6)

người

Huấn luyện cho người lao động làm việc không theo
hợp đồng lao động (nếu có)

Người

Tổ chức tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin trên
truyền hình, báo chí
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Tin, bài/
cuộc

Số
Ghi
lượng chú

3

Ấn phẩm thông tin (Sách, báo, tờ rơi, tranh áp
phích)

quyển/
tờ

4

Phát động, triển khai các chiến dịch, phong trào thi
đua về ATVSLĐ

phong
trào/
chiến
dịch

5

Số tập thể/ cá nhân tham gia

Tập thể/
cá nhân

Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh
lao động

cuộc thi

Số lượng người tham gia
6
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Người

Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi
Số lượng người tham gia

người

Số cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành và từng
ngành về an toàn, vệ sinh lao động tại doanh nghiệp
trong Quý II.

Cuộc

Số vi phạm được phát hiện
8

9

cuộc thi

Vi phạm

Tự kiểm tra về ATVSLĐ; rà soát phát hiện các
nguy cơ rủi ro, bổ sung các nội quy, quy trình làm
việc an toàn.
Các nguy cơ, rủi ro được phát hiện

Nguy cơ

Các nội quy, quy trình làm việc an toàn được xây
dựng, bổ sung

Nội quy/
quy trình

Quan trắc môi trường lao động
Số cuộc thực hiện quan trắc môi trường lao động tại
doanh nghiệp

10 Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động (Quý II
năm 2021)
Tổng số người được khám

Số cuộc

cuộc
người

6

11 Tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động
12 Thăm gia đình nạn nhân, người bị nạn

cuộc
Nạn
nhân/gia
đình
cuộc

13 Tổ chức hội thảo/hội nghị
14 Khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động:
Tập thể
Cá nhân
15 Số vụ tai nạn xảy ra trong Quý II. Trong đó:

vụ

Tổng số người bị tai nạn

người

Số người chết

người

Số người bị thương nặng

người

16 Kinh phí tổ chức các hoạt động tuyên truyền, khám
sức khỏe định kỳ, trang bị bảo hộ lao động, phương
tiện bảo vệ cá nhân, băng zôn khẩu hiệu… và các
hoạt động khác liên quan đến AT VSLĐ trong
tháng ATVSLĐ năm 2021

đồng

17 Các nội dung khác (nếu có)

Phú Thọ, ngày ……..tháng ……….năm 2021
Thủ trưởng đơn vị
(Ký tên, đóng dấu)

7

%
tăng,
giảm
so với
cùng
kỳ Quý
II năm
trước

