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     Kính gửi:  

- Giám đốc các Sở, Ngành; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, Thành phố; 

- Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh; 

 

  Thực hiện Công văn số 3722/LĐTBXH- ATLĐ ngày 22/10/2021 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc Tăng cường triển khai công tác an 

toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình dịch Covid 19; Công văn số 7254 

/UBND-VXNV ngày 28/10/2021 về việc thực hiện Công văn số 3722/LĐTBXH-

ATLĐ ngày 22/10/2021 của Bộ LĐ-TB&XH; Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 

05/3/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an 

toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn. 

Để kịp thời chấn chỉnh công tác an toàn vệ sinh lao động, bảo đảm quyền được 

làm việc an toàn của người lao động, sự phát triển ổn định của doanh nghiệp trong 

tình hình mới trên địa bàn, Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh Bắc Kạn đề 

nghị các Sở, Ngành, UBND các huyện, thành phố, Ban quản lý các khu công 

nghiệp tỉnh, các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn triển khai một số nội dung 

cụ thể như sau: 

1. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm 

nâng cao hiểu biết, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao động về vai 

trò, trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

  2. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư 

về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Luật An toàn, vệ sinh lao động và 

các văn bản hướng dẫn về an toàn, vệ sinh lao động để người sử dụng lao động và 

người lao động thực hiện nghiêm công tác an toàn, vệ sinh lao động trong quá 

trình sản xuất, kinh doanh; đồng thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19” theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 

của Chính phủ. 

 3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, 

các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn: 

 - Ưu tiên nguồn lực cho công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, nhằm 

bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động (bao gồm người lao động 

làm việc theo hợp đồng lao động và người lao động làm việc không theo hợp đồng 

lao động), cải thiện điều kiện lao động nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/the-thao-y-te/nghi-quyet-128-nq-cp-2021-quy-dinh-tam-thoi-thich-ung-an-toan-linh-hoat-dich-covid19-490931.aspx


người lao động nói riêng, của người dân nói chung góp phần ổn định xã hội, thúc 

đẩy phát triển kinh tế bền vững. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng 

lao động và người lao động về an toàn, vệ sinh lao động, tổ chức tuyên truyền, phổ 

biến kiến thức, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực 

và ngành nghề; ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh 

lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; phòng ngừa 

tai nạn lao động kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc. 

4. Các Sở, Ngành tăng cường đôn đốc công tác kiểm tra tại các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh đang hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề mà mình quản lý 

có tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, 

tai nạn lao động; hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác an 

toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm 

soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động; tổ 

chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho người lao động. 

Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kiên quyết xử lý nghiêm theo quy định 

của pháp luật các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động của đơn 

vị.  

 5. Các đơn vị sản xuất kinh doanh chủ động xây dựng nội quy, quy trình, 

biện pháp làm việc bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động 

tại nơi làm việc; đẩy mạnh công tác tự kiểm tra; tổ chức tuyên truyền, phổ biến 

Luật An toàn, vệ sinh lao động, tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động 

chấp hành tốt các nội quy, quy trình làm việc an toàn; sử dụng phương tiện bảo vệ 

cá nhân trong lao động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, đảm bảo 

an toàn, sức khỏe và tính mạng cho người lao động. 

 Đề nghị các Sở, Ngành, địa phương, Ban quản lý các khu công nghiệp tỉnh, 

các đơn vị sản xuất kinh doanh trên địa bàn triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/cáo); 
- Liên đoàn LĐ tỉnh (phối hợp thực hiện); 
- Phòng LĐ-TB&XH các huyện, TP; 
- Lưu: VT, LĐVL&DN, Kiều.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Cƣơng 
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