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Số:       /LÐTBXH-LÐVLBHXH 
V/v Hướng dẫn triển khai Tháng hành 

động và công tác an toàn, vệ sinh lao động  

Lạng Sơn, ngày     tháng 02 năm 2020 

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

 

Ngày 16/01/2020, UBND tỉnh Lạng Sơn đã ban hành kế hoạch số 12/KH-

UBND về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

(ATVSLĐ) năm 2020 với chủ đề “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” 

nhằm thúc đẩy các chương trình, hoạt động cụ thể để phòng ngừa tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các cơ sở, doanh 

nghiệp. Để Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 được triển khai theo Kế 

hoạch, Sở Lao động - Thương  inh v     hội (LĐTB&XH) đề nghị các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh phối hợp thực hiện: 

1. Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng 

hành động về ATVSLĐ theo hướng dẫn tại Thông tư số 02/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ LĐTB&XH và  phù hợp với điều kiện thực 

tế của doanh nghiệp, cơ sở; chú trọng thực hiện các nội dung công tác ATVSLĐ 

trong cơ sở lao động: xác định mục tiêu, tổ chức bộ máy và phân định trách 

nhiệm về công tác ATVSLĐ, đánh giá và kiểm soát các yếu tổ nguy hiểm, yếu 

tố có hại tại nơi làm việc, đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, xây dựng kế 

hoạch ATVSLĐ, tự kiểm tra, huấn luyện về ATVSLĐ, quản lý máy, thiết bị có 

yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ,.. (Có hướng dẫn chi tiết kèm theo). 

2. Kết thúc Tháng hành động, các doanh nghiệp, cơ sở lập báo cáo tổng 

kết Tháng hành động ATVSLĐ (theo mẫu tại Phụ lục Thông tư số 02/2017/TT-

BLĐTBXH) gửi Sở LĐTB&XH trước ngày 15/7/2020. 

2. Để chuẩn bị cho buổi đối thoại của Hội đồng ATVSLĐ tỉnh với các 

doanh nghiệp nhân dịp Tháng hành động ATVSLĐ, Sở LĐTB&XH (Cơ quan 

thường trực Hội đồng ATVSLĐ tỉnh) đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở gửi câu 

hỏi, đề xuất kiến nghị về công tác ATVSLĐ để Sở tổng hợp, báo cáo Hội đồng 

ATVSLĐ tỉnh. Thời gian gửi câu hỏi: trước ngày 20/3/2020. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 

các doanh nghiệp, cơ sở trao đổi trực tiếp với phòng chuyên môn thuộc Sở 

(Phòng lao động việc làm  - Bảo hiểm xã hội, điện thoại 0205.3876682, email: 

vlatld.solaodonglangson@gmail.com) để cùng xem xét, giải quyết./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Phòng LĐTB&XH-DT các huyện; 

- Phòng LĐTB&XH thành phố; 

- L nh đạo Sở; 

- Lưu: VT, LÐVLBHXH. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ÐỐC 
 

 

 

 

Đàm Văn Chính 
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