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KẾ HOẠCH 

Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động  

tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 

 

 Thực hiện Kế hoạch số 60/KH-UBND ngày 22/3/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2022 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 8476/QĐ-SLĐTBXH ngày 

13/12/2021 của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc phê duyệt Kế 

hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xây 

dựng Kế hoạch Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích: 

- Kiểm tra, đánh giá tình hình triển khai các hoạt động hưởng Tháng hành 

động về ATVSLĐ năm 2022 và tình hình thực hiện công tác ATVSLĐ tại các 

doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh.  

- Phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về ATVSLĐ, 

các nguy cơ mất an toàn lao động, rủi ro, xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, sự cố trong quá trình sản xuất, kinh doanh đồng thời đề xuất khen 

thưởng đối với các cá nhân, đơn vị thực hiện tốt. 

2. Yêu cầu:  

- Việc kiểm tra phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật, quá trình kiểm 

tra phải linh hoạt, thiết thực, đảm bảo tính chính xác, khách quan, trung thực và 

không làm cản trở đến hoạt động bình thường của đối tượng kiểm tra. 

- Các doanh nghiệp là đối tượng kiểm tra chuẩn bị tốt các nội dung theo 

yêu cầu của đoàn kiểm tra, tạo điều kiện cho đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra 

thuận lợi, đảm bảo tiến độ thời gian theo kế hoạch. 

- Kết quả kiểm tra phản ánh đúng thực trạng công tác ATVSLĐ tại doanh 

nghiệp để kịp thời phát hiện, hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục nguy cơ mất an 

toàn lao động, rủi ro, xảy ra tai nạn lao động. 

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG KIỂM TRA 

1. Đối tượng kiểm tra:  

04 doanh nghiệp đang có hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

theo Quyết định số 8476/QĐ-SLĐTBXH ngày 13/12/2021 của Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội (danh sách theo lịch kiểm tra kèm theo). 

2. Nội dung kiểm tra:  
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Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra việc triển khai các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 và việc chấp hành các quy định của 

pháp luật về ATVSLĐ tại doanh nghiệp (có Đề cương kiểm tra kèm theo). 

3. Thời kỳ kiểm tra: Từ ngày 01/01/2021 đến thời điểm kiểm tra. 

III. THÀNH PHẦN ĐOÀN KIỂM TRA 

1. Bà Hà Thị Hải Yến, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội - Trưởng đoàn kiểm tra. 

2. Bà Hoàng Thị Lê, Phó trưởng phòng Lao động, Việc làm - Bảo hiểm xã 

hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Phó trưởng đoàn kiểm tra. 

3. Bà Lưu Thu Trang, chuyên viên phòng Lao động, Việc làm - Bảo hiểm 

xã hội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội - Thành viên. 

Mời đại diện các đơn vị (Kế hoạch này thay cho Giấy mời):  

4. Đại diện Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh) - Thành viên. 

5. Đại diện Công an tỉnh (Phòng cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu 

hộ cứu nạn - PC07) - Thành viên 

6. Đại diện Liên đoàn lao động tỉnh - Thành viên. 

7. Đại diện Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố/ Phòng 

Lao động Thương binh Xã hội - Dân tộc các huyện nơi doanh nghiệp được kiểm 

tra có hoạt động sản xuất kinh doanh - Thành viên. 

IV. THỜI GIAN VÀ PHƯƠNG PHÁP TIẾN HÀNH KIỂM TRA 

1. Thời gian kiểm tra: 

Mỗi doanh nghiệp 01 ngày, bắt đầu từ ngày 13/6/2022. 

(Có lịch kiểm tra cụ thể tại từng doanh nghiệp kèm theo). 

2. Phương pháp tiến hành kiểm tra: 

- Doanh nghiệp báo cáo về các nội dung kiểm tra (theo Đề cương kiểm 

tra) với Đoàn kiểm tra và chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, sổ sách có liên quan. 

- Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra các hồ sơ, tài liệu, sổ sách có liên quan 

và kiểm tra tình hình thực tế tại nơi làm việc. 

- Đoàn kiểm tra lập và thông qua biên bản làm việc với doanh nghiệp.  

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:  

- Phòng Lao động, Việc làm - Bảo hiểm xã hội: Chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra, thông báo kế 

hoạch cho các thành viên Đoàn kiểm tra. 

- Văn phòng Sở, Phòng Kế hoạch - Tài chính: Bố trí phương tiện và 

nguồn kinh phí để Đoàn kiểm tra thực hiện công tác kiểm tra theo kế hoạch. 

2. Các sở, ngành, đơn vị có liên quan 



3 
 

Sở Y tế (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh), Công an tỉnh (Phòng PC07), 

Liên đoàn lao động tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thành phố 

Lạng Sơn, Phòng Lao động Thương binh Xã hội - Dân tộc các huyện Bắc Sơn, 

Lộc Bình: cử cán bộ tham gia Đoàn kiểm tra theo Kế hoạch. 

3. Đoàn kiểm tra:  

 - Trưởng đoàn kiểm tra phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên 

trong đoàn; chủ trì buổi làm việc với doanh nghiệp; chịu trách nhiệm về kết quả 

kiểm tra. 

- Các thành viên trong đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra các nội dung có 

liên quan thuộc trách nhiệm của cơ quan quản lý và kiểm tra theo sự phân công 

của Trưởng đoàn kiểm tra; chấp hành nghiêm túc về thời gian, lịch kiểm tra theo 

kế hoạch. 

4. Các Doanh nghiệp là đối tượng kiểm tra: 

- Doanh nghiệp xây dựng báo cáo bằng văn bản về các nội dung theo Đề 

cương kiểm tra. Phô tô báo cáo cho các thành viên đoàn kiểm tra, mỗi thành 

viên 01 bản. 

- Cử cán bộ làm việc với đoàn kiểm tra gồm có đầy đủ các thành phần 

sau: Giám đốc hoặc Phó giám đốc được uỷ quyền, đại diện công đoàn cơ sở, cán 

bộ phụ trách công tác ATVSLĐ, PCCC, cán bộ phụ trách nhân sự, kế toán.  

- Chuẩn bị các hồ sơ, tài liệu, sổ sách theo dõi về công tác ATVSLĐ của 

doanh nghiệp; các chứng từ kế toán và các tài liệu khác có liên quan đến việc 

thực hiện công tác ATVSLĐ của doanh nghiệp năm 2021 và 6 tháng đầu năm 

2022. 

 Trên đây là Kế hoạch Kiểm tra công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn năm 2022. Trong quá trình thực hiện 

nếu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị kịp thời phản ánh về Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội (qua Phòng Lao động, Việc làm - Bảo hiểm xã hội, điện 

thoại: 02053 876 682) để xem xét, giải quyết./. 
 

   KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:     
- Như thành phần đoàn;      

- UBND tỉnh (B/C); 

- UBND các huyện: Bắc Sơn, Lộc Bình,  

  UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng LĐTBXH thành phố Lạng Sơn; 

- Phòng LĐTBXH-DT huyện: Bắc Sơn, Lộc Bình; 

- Các doanh nghiệp kiểm tra; 

- Văn phòng Sở, Thanh tra Sở, Phòng KH-TC;  

- Lưu: VT, LĐVLBHXH.                                                        

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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