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                                  Kính gửi: Các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên 

địa bàn huyện. 

 

 Thực hiện Công văn số 364/SLĐTBXH-LĐVLBHXH ngày 17/3/2021 của 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường thực hiện các giải pháp 

đảm bảo ATVSLĐ và phòng chống lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc1. UBND 

huyện đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện 

nghiêm túc thực hiện các giải pháp sau: 

1. Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động 

(ATVSLĐ) tại nơi làm việc2. Tuyệt đối không bố trí người lao động chưa được 

hướng dẫn, huấn luyện ATVSLĐ vào làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở.  

2. Trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc an toàn, phương tiện bảo vệ cá 

nhân và phương tiện về y tế, phục vụ kịp thời công tác sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm 

việc. Huấn luyện nghiệp vụ sơ cấp cứu cho người lao động và lực lượng sơ cấp 

cứu tại chỗ của doanh nghiệp, cơ sở. 

3. Thực hiện khám sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ và bố trí việc 

làm phù hợp với tình trạng sức khỏe người lao động. Không để người lao động làm 

việc quá sức, làm thêm quá số giờ quy định.  

4. Thường xuyên kiểm tra tình trạng làm việc an toàn của máy, thiết bị, nhà 

xưởng nơi làm việc; kịp thời phát hiện và khắc phục các nguy cơ, rủi ro gây tai nạn 

lao động cho người lao động.  

5. Tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ của người 

lao động: thực hiện nội quy lao động, quy trình làm việc an toàn tại nơi làm việc; 

sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân, chấp hành Luật An toàn giao thông,... ; Xử lý 

nghiêm minh các trường hợp vi phạm. 

6. Chủ động đánh giá nguy cơ lây nhiễm và thực hiện các biện pháp phòng 

chống lây nhiễm Covid-19 tại nơi làm việc và nơi ở của người lao động thuộc 

phạm vi quản lý3; Trước ngày 30 hàng tháng, báo cáo kết quả đánh giá về Phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện để theo dõi, tổng hợp. 

                                           
1 Kế hoạch số 53/KH-UBND ngày 22/02/2021 của UBND huyện Bình Gia về việc Tổ chức Tháng hành động về an 

toàn, vệ sinh lao động năm 2021 trên địa bàn huyện. 
2 Theo Điều 16, 18, 77 Luật An toàn, vệ sinh lao động. 
3 Đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 theo hướng dẫn tại Quyết định số 2194/QĐ-BCĐQG BLĐTBXH ngày 

27/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch Covid-19. 
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Để thực hiện tốt công tác phối hợp, quản lý về ATVSLĐ trên địa bàn, đề 

nghị doanh nghiệp, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng trên địa bàn 

rà soát và báo cáo về Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc huyện các 

nội dung sau: 

- Cử cán bộ đầu mối, người phụ trách về công tác ATVSLĐ tại doanh 

nghiệp, cơ sở. Cung cấp thông tin cán bộ đầu mối, người phụ trách về công tác 

ATVSLĐ để Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc huyện theo dõi, 

quản lý.  

- Rà soát, tổng hợp tình hình thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ năm 

2021 theo các nhóm đối tượng huấn luyện.  

- Rà soát, báo cáo tình hình kiểm định kỹ thuật an toàn và khai báo sử dụng 

máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ tại doanh nghiệp, cơ sở, công 

trình (nếu có).  

(Báo cáo các mục I,II,III theo Mẫu đính kèm, gửi trước ngày 31/03/2021) 

 - Chủ động đề xuất, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã, thị 

trấn để tổ chức các hoạt động tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ, đánh giá, quản 

lý rủi ro tai nạn lao động và thực hiện các giải pháp đảm bảo ATVSLĐ, phòng 

chống cháy nổ tại nơi làm việc. 

 - Thực hiện đẩy đủ, đúng tiến độ các báo cáo định kỳ về công tác 

ATVSLĐ4, tai nạn lao động5, Tháng hành động về ATVSLĐ6. 

 UBND huyện đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện; gửi báo 

cáo đúng thời hạn quy định (Bản mềm gửi vào địa chỉ Email: 

phongdantocbg@gmail.com). Trong quá trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc, 

phát sinh cần phản ánh kịp thời về UBND huyện (qua Phòng Lao động, Thương 

binh, Xã hội - Dân tộc, Điện thoại: 0914051281) để cùng phối hợp, giải quyết./. 

 

  KT. CHỦ TỊCH 
Nơi nhận:                        
- Như trên;  

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành huyện; (Phối hợp); 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Phòng LĐTBXH-DT (T/h)  

- Lưu: VT, LĐTBXH-DT . 

 PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Vi Song Hào 

 

                                           
4 Báo cáo định kỳ hằng năm về công tác ATVSLĐ tại cơ sở theo quy định tại Điều 10 Thông tư số 07/2016/TT-

BLĐTBXH. Mẫu báo cáo tại Phụ Lục II Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH, gửi trước ngày 10/01 của năm sau. 
5 Báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động theo quy định tại khoản 1 Điều 24 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP; Báo 

cáo 6 tháng, cả năm theo mẫu tại Phụ lục XII Nghị định số 39/2016/NĐ-CP, gửi trước ngày 05/7 và 10/01. 
6 Báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 theo quy định tại Điều 5 Thông tư số 

02/2017/TT-BLĐTBXH. Mẫu báo cáo tại Phụ lục Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH, gửi trước ngày 15/7. 

mailto:phongdantocbg@gmail.com
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