
 

 

UBND TỈNH KHÁNH HÒA  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

   

V/v tuyên truyền Tháng hành động về an toàn,  

vệ sinh lao động năm 2020 

  

 

 

 

               Kính gửi: 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, 

thị xã, thành phố. 

 

      
 

 

Căn cứ Kế hoạch số 3929/KH-UBND ngày 22/4/2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) 

trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2020, Sở Thông tin và Truyền thông hướng 

dẫn công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020: “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”. Thời gian tổ chức: Tháng 5/2020. 

- Tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định số 

37/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; 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 lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh 

lao động và quan trắc môi trường lao động; Thông tư số 07/2016/TT-

BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy 

định một số nội dung tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối 

với cơ sở sản xuất, kinh doanh. Xem nội dung các văn bản tại địa chỉ: 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/Luat-an-toan-ve-

sinh-lao-dong-2015-281961.aspx; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bao-hiem/Nghi-dinh-37-2016-ND-CP-

huong-dan-Luat-An-toan-ve-sinh-lao-dong-bao-hiem-tai-nan-lao-dong-

299838.aspx; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/lao-dong-tien-luong/Thong-tu-07-

2016-TT-BLDTBXH-to-chuc-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong-co-

so-san-xuat-316910.aspx. 
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- Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức cho người sử dụng lao động và 

người lao động trong việc thực hiện ATVSLĐ; hướng dẫn áp dụng các biện 

pháp phòng ngừa, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc nhằm 

cải thiện môi trường làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động, ngăn chặn tai 

nạn lao động và bệnh nghề nghiệp.    

- Biểu dương các tập thể, cá nhân có sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, 

cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao năng suất lao động và đảm bảo ATVSLĐ; 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh tiêu biểu trong triển khai các 

chương trình hành động hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và phòng, 

chống cháy nổ, xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc; đồng thời phê phán 

các tập thể, cá nhân vi phạm quy định về ATVSLĐ, để xảy ra tai nạn lao động 

nghiêm trọng.   

- Đưa tin, bài phản ánh các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về 

ATVSLĐ năm 2020; hoạt động thăm hỏi nạn nhân, thân nhân người bị tai nạn 

lao động, người bị bệnh nghề nghiệp; công tác chăm sóc sức khỏe cho người lao 

động; công tác kiểm tra liên ngành, chuyên đề về ATVSLĐ tại địa phương và 

trên địa bàn tỉnh.  

2. Tổ chức thực hiện 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố 

tổ chức tuyên truyền có hiệu quả các nội dung trên.  

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thị xã, thành phố hướng dẫn Đài 

Truyền thanh các xã, phường, thị trấn tuyên truyền theo nội dung trên.  

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao các huyện, thị xã, thành phố quan 

tâm thực hiện. 

(Kèm theo khẩu hiệu tuyên truyền trong Tháng hành động về ATVSLĐ 

năm 2020)./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên (VBĐT); 

- UBND tỉnh (VBĐT để b/c); 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy (b/c); 

- Sở LĐ-TB&XH (VBĐT); 

- Cổng TTĐT tỉnh (VBĐT); 

- Lưu: VT, TTBCXB. 

 

 

 

 

 

 

  Phạm Duy Lộc 
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