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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh 

về việc tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ 

sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nâng 

cao nhận thức cho công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện 

Luật an toàn vệ sinh lao động, phòng chống tai nạn lao động trong cơ quan. 

Xây dựng môi trường làm việc an toàn, hài hòa, đồng thời chú trọng rà 

soát, xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn, đánh giá nguy cơ, rủi ro về 

ATVSLĐ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Công tác tuyên truyền, hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ đảm 

bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng điểm, phù hợp với tình hình điều kiện thực tiễn 

của cơ quan, đơn vị. 

II. THỜI GIAN TỔ CHỨC 

1. Thời gian tổ chức 

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được tổ chức từ ngày 01/5/2023 

đến ngày 31/5/2023. 

2. Chủ đề của Tháng hành động ATVSLĐ năm 2023: “Tăng cường xây 

dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, 

giảm căng thẳng tại nơi làm việc”. 

III. NỘI DUNG  

1. Tổ chức tuyên truyền, tuyên truyền lồng ghép trong các hội nghị, cuộc 

họp, sinh hoạt Đảng bộ, chi bộ về chủ đề  “Tăng cường xây dựng quy trình, biện 

pháp làm việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi 

làm việc”. Các nguy cơ rủi ro mất an toàn lao động, các biện pháp kiểm soát các 

yếu tố nguy hiểm, kiểm soát nguy cơ rủi ro, mất ATVSLĐ tại nơi làm việc; kỹ 

năng làm việc an toàn cụ thể cho công chức, viên chức và người lao động để 

phòng ngừa tai nạn lao động và các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, giảm 

căng thẳng tại nơi làm việc.  
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2. Treo băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền tại cơ quan hưởng ứng Tháng 

hành động an toàn vệ sinh lao động năm 2023.  

3. Chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tuyên 

truyền, triển khai các hoạt động theo chức năng nhiệm vụ. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các phòng, Trung tâm xúc tiến đầu tư tổ chức quán triệt đến công chức, 

viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý, triển khai thực hiện nghiêm  

túc và hiệu quả Kế hoạch này. 

2. Văn phòng Sở chủ động tham mưu báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành 

động về ATVSLĐ năm 2023 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (trước 

ngày 30/6/2023) theo quy định./. 
 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh;      
- Sở LĐTB&XH;  

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng, TTXTĐT; 

- Lưu: VT, VP.   

 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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