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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 
 

Số:           /UBND-QLĐT 
V/v hưởng ứng tháng hành động 

về an toàn, vệ sinh lao động ngành 

xây dựng năm 2020. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

              Vĩnh Yên, ngày      tháng     năm 2020 

 

 

Kính gửi: - Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

 - Các Ban quản lý dự án ĐT và XD thành phố 

Vĩnh Yên; 

- UBND các xã, phường; 

 - Các Doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa 

bàn thành phố Vĩnh Yên. 

 

Thực hiện Công văn số 1004/BXD-GĐ ngày 10/3/2020 của Bộ Xây dựng về 

việc kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây 

dựng năm 2020; Văn bản số 1181/SXD-CCGĐXD ngày 20/4/2020 của Sở Xây 

dựng Vĩnh Phúc V/v hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành 

xây dựng năm 2020. 

Căn cứ Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 28/02/2020 của UBND thành phố 

Vĩnh Yên “Triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Vĩnh 

Yên”, UBND thành phố Vĩnh Yên triển khai kế hoạch tổ chức các hoạt động của 

ngành xây dựng thành phố Vĩnh Yên hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ 

năm 2020, cụ thể như sau: 

1. 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 trong xây dựng”. 

2. Thời gian và phạm vi triển khai: 

- Thời gian: Từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/5/2020. 

- Đối tượng áp dụng: Phòng Quản lý đô thị; Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội; Phòng Tài nguyên - Môi Trường; Trung tâm Văn hóa - Thông tin và thể 

thao thành phố; Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng thành phố; UBND các xã, phường; 

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn thành phố. 

3. Nội dung tổ chức: 

- Tổ chức phát động, hưởng ứng hoặc các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp 

hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2020, 

phù hợp với chủ đề trên. 

- Tổ chức các hoạt động truyền thông, tuyên truyền các thông điệp, tài liệu, 

nội dung… về ATVSLĐ cho cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao 
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động của cơ quan, doanh nghiệp, tại các công trường đang thi công xây dựng bằng 

nhiều hình thức, như: Treo băng rôn tại trụ sở làm việc, công trường, qua Internet, 

… nội dung khẩu hiệu hưởng ứng theo Phụ lục kèm theo Công văn này. 

- Rà soát kiện toàn các quy định, quy chế, hệ thống quản lý công tác 

ATVSLĐ tại cơ quan, doanh nghiệp; nghiên cứu, tổ chức đánh giá, quản lý nguy cơ 

rủi ro về ATVSLĐ có hiệu quả. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng, huấn luyện nghiệp vụ, hội thảo, tọa 

đàm, đối thoại chuyên đề, giao lưu, tham quan các mô hình quản lý tốt về ATVSLĐ, 

thông qua đó nhằm tư vấn, hướng dẫn kỹ năng, phương pháp làm việc an toàn, khả 

năng nhận diện nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ cho người lao động; tổ chức tự kiểm tra 

ATVSLĐ tại cơ quan, doanh nghiệp, công trình đang thi công. 

- Tổ chức khen thưởng cho các đơn vị, tổ chức, cá nhân có thành tích xuất sắc về 

ATVSLĐ; xử lý các trường hợp vi phạm theo đúng quy định của pháp luật. Kịp thời 

thăm hỏi, động viên nạn nhân và gia đình người bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 

theo Chỉ thị của Thủ tướng Chính Phủ, các Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và các 

Văn bản chỉ đạo của UBND thành phố. 

4. Tổ chức thực hiện: 

- Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thực hiện đăng tải thông tin 

tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ ngành xây dựng năm 2020 

trên Website thành phố Vĩnh Yên. 

- Các Phòng Quản lý đô thị, Lao động - Thương binh và Xã hội, Tài nguyên - 

Môi Trường, Ban QLDA đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên và UBND các 

xã/phường tùy vào chức năng, nhiệm vụ tổ chức các hoạt động hưởng ứng phù hợp 

theo các nội dung trên, phối hợp tham gia các hoạt động hưởng ứng Tháng hành 

động về ATVSLĐ do các Sở, ngành, địa phương có liên quan tổ chức. 

- Phòng Quản lý đô thị thành phố chủ trì phối hợp với Phòng Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Tài nguyên - Môi trường kiểm tra việc thực hiện về 

ATVSLĐ tại các công trình thi công xây dựng lồng ghép trong quá trình kiểm tra 

chất lượng các công trình xây dựng theo kế hoạch. 

- Ban QLDA đầu tư và xây dựng thành phố Vĩnh Yên, UBND các xã/phường 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động xây dựng 

trên địa bàn tổ chức các nội dung hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ theo các 

nội dung trên phù hợp, hiệu quả.  

- Các doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn: Tùy vào điều kiện của doanh 

nghiệp mình lựa chọn các hình thức, hoạt động phù hợp hưởng ứng Tháng hành 

động về ATVSLĐ năm 2020; phối hợp với các Đoàn kiểm tra, kiểm tra liên ngành 
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về ATVSLĐ trong xây dựng. 

UBND thành phố yêu cầu các đơn vị, UBND các xã, phường tích cực tổ chức, 

thực hiện các nội dung, hoạt động theo kế hoạch trên, tổng hợp, báo cáo kết quả thực 

hiện gửi về UBND thành phố (Qua phòng Quản lý đô thị) trước ngày 25/6/2020 để 

UBND thành phố tổng hợp báo cáo Sở Xây dựng. (Báo cáo theo mẫu của Phụ lục quy 

định tại Thông tư số 02/2017-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động - Thương 

binh và Xã hội, hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ hàng năm)./.  

 
Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- TT UBND TP; 

- Lưu: VT, QLĐT. 

       

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

Trần Ngọc Hải 
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Phụ lục 1 

Khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 

(Kèm theo Văn bản số          /UBND-QLĐT ngày      /    /2020) 

 

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 

2020.  

- Cải thiện điều kiện làm việc vì an toàn, sức khỏe của người lao động và sự 

phát triển bền vững của doanh nghiệp. 

- Tăng cường rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ tại nơi làm 

việc. 

- Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động. 

- Tham gia bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là giảm thiểu rủi ro 

cho doanh nghiệp. 

- Chung tay xây dựng văn hoá an toàn tại nơi làm việc. 

- Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp có thể phòng tránh được nếu chúng ta 

làm tốt công tác phòng ngừa. 

- Doanh nghiệp và người lao động tích cực, chủ động thực hiện các quyền và 

trách nhiệm của mình theo Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

- Bảo vệ sức khỏe người lao động - Bảo vệ nguồn nhân lực của đất nước. 

- Chủ động khám phát hiện bệnh nghề nghiệp góp phần bảo vệ lợi ích cho cơ 

sở lao động.  

- Môi trường làm việc an toàn - Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp./. 
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