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S: 'f' /SCT-QLCN 
V/v t chüc Tháng hành dng 
ye an toàn, v sinh lao dng 
thãnh phô Ha Ni näm 2020. 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hinh phüc 

Ha n5i, ngày O. tháng 3 näm 2020 

KInh gi1i: Giám dc các doanh nghip trên dja bàn thành ph Ha Ni. 

Thirc hin K hoach  s 43/KH-UBND ngày 25/02/2020 cüa UBND Thành 
phô ye to chüc Tháng hanh drng ye an toàn, v sinh lao dng thành phô Ha Ni 
nam 2020; Van bàn so 369/BCT-VP ngày 16/01/2020 cüa BO Cong Thung 
Hi.wng dan triên khai Tháng hành dng ye AT,VSLD näm 2020 và cong tác tong 
kCt, khen thu&ng AT,VSLD-PCCC ngành Cong Thuong näm 2019; Thôi gian to 
chrc Tháng hành ding ye AT,VSLD nàm 2020 &rqc to chüc tir ngày 01/5/2020 
den hêt ngày 31/5/2020 vi chü dê "Day mnh cal thin diu kiin lao dng Va 
kiêm soát các nguy co' rüi ro ye an toàn, v sinh lao dng ti fbi lam vic". 

Si Cong Thucmg Ha Ni yêu câu Giám doe các doanh nghip xây dirng kê 
hoach cüa dan vi hrning üng Tháng hành dng ye an toàn, v sinh lao dng (viêt 
tat là AT,VSLD) 11am 2020 mang tInh thiêt thirc, có hiu qua, tp trung vào 
nhthig ni dung chInh nhu sau: 

- To chirc tOt cong tác thông tin, tuyên truyên Lut an toàn, v sinh lao 
dng; mvc  dich, nghia và tam quan trçng cüa Tháng hành &ng ye AT,VSLD 

- Xây dmg và thirc hin tOt kê hoach AT,VSLD hang nàm (day dü 5 ni 
dung theo quy djnh: Các bin pháp ye k5' thut an toàn Va phOng ehông cháy no; 
Các bin pháp ye k thut v sinh lao dng, cãi thin diêu kin lam vic; Trang bj 
phuang tin bão v cá nhân cho ngthi lao dng; Chäm soc sue khOe ngi.thi lao 
dng, phông ngüa bnh nghe nghip; Tuyên truyên, giáo diic, huân luyn ye bão 
h lao dng), dam báo kinh phi cho cOng tác AT,VSLD, phông chông cháy no và 
các hoat dng hithng üng Tháng hành dng ye An toàn, v sinh lao dng. 

- Tiên hành rà soát, bô sung các ni quy, quy trInh vn hành các may, thiêt 
bi có yêu câu nghiem ngt ye ATLD va các bin pháp phOng chông cháy nO tai 
Co quan, don vj darn bào an toàn tuyt dOi khOng d xay ra các sir cô mat an toàn 
laodngvàcháy,nô. 

- Không ngirng cài thin dieu kin lam vic, mOi tnrng lam vic cho ngui 
lao ctng nhäm han  chê, phông ngüa tai nan  lao dng và bnh nghê nghip. 

- Thrc hin day dü các che d, chInh sách cho ngithi lao dng d.c bit các 
chê d, chinh sách có lien quan tâi cOng tác AT,VSLD. 

- Thrc hin tot cOng tác tu kiêm tra ye AT,VSLD, phông chOng eháy no 
tai don vi d kjp thai phát hin yà ngan chn nhUng nguy co gay mat an toàn lao 
dng yà cháy nO có the xây ra. 

- Trong thii gian din ra Tháng hành dng y An toàn, ye sinh lao dng 
yêu câu các don yj Co nhü'ng hInh thüc yà các hoat dng dê tuyên truyên, cô dng 
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tién hânh treo bang rOn, khâu hiu ti dcin vi tü ngày 01/5/2020 (n5i dung 
khdu hiçu hu'ó'ng i'mg Tháng hành d(5ngAT, VSLD nám 2020 dInh kern). 

- Tham gia các hoat dng hu&ng i'rng Tháng hành dng ye An toàn, v sinh 
lao dIng nãm 2020 cüa Ban chi do AT,VSLD thành phO. 

- Tiên hành hi nghj sc kêt, tOng kêt và khen thung, dê nghj khen thu&ng 
các tp the và Ca nhân có nhiêu thành tIch trong cong tác AT,VSLD, phông 
chông cháy no. 

Tong hçrp, báo cáo kêt qua hott dng Tháng hành dng ye An toàn, v sinh 
lao dông ye Si Cong Thuang Ha Ni (Phông Quãn 1 Cong nghip, so 331 du?mg 
Câu Giây, qun Câu Giây, Ha Ni) tmâc ngày 20/6/2020 dê tong hqp báo cáo 
UBND Thành PhO. 

Sâ Cong Thung Ha Ni dé nghj Giám dOe các doanh nghip nghiêm tilic 
thixc hiên./. 

Noi nhmn: 
- Nhtr trên (200b); 
- Giám doe S (dé b/c); 
- Các die PGD Sâ (03);; 
- PhOng QLCN, QLTM, QLNL (d phOi hqp); 
- B phn CNTT-VPS (dê dang trên trang 
Website cüa S&); 
- Luu VT, QLCN(02b). 



KIJA1[1BUONG 15NG 
Thang hành d an  t4'vê  sinh lao dông nám 2020 

- .,: 

1 Nhiêt hét hiicmg ung Thang\1ih diông y4n toan, ye sinh lao dông 11am 2020 

2 Cai thiên diêu kiên lam viêc vi - c khoe cua ngurn lao dông va su phat 

triên bn vtthg cüa doanh nghip. 

3. Tang cu&ng rà soát, dánh giá các nguy co, rüi ro mt AT,VSLD ti noi lam 

vic. 

4. Hay nghi ye an toàn trirOc khi hành dng. 

5. Tham gia bào him tai nn lao dng, bnh ngh nghip là giàm thiu rüi ro cho 

doanh nghip. 

6. Ching ta xây dimg van hóa an toàn tai  noi lam vic. 

7. Tai nn lao dng, bnh ngh nghip có th phông tránh duçic nu chüng ta lam 

tat cong tác phông ng1ra. 

8. Doanh nghip và ngutYi lao dng tich c1rc chü dng thirc hin các quyn và 

trách nhim cüa mInh theo Lut An toàn, v sinh lao dng. 

9. Bào v sue khôe ngu?i lao dng — Báo v nguôn nhân lirc cüa dt nuic. 

10. Chü dng khám phát hin bnh ngh nghip gop phn bâo v lçii Ich cho c 

sâ lao dng. 

11. Môi trueing lam vic an toàn — Tat cho brn, cho doanh nghip. 
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