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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 493 /KH-UBND

Bình Thuận, ngày 15 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH
Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017.
Thực hiện Công văn số 4401/LĐTBXH-ATLĐ ngày 03/11/2016 của Bộ
Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn triển khai Tháng hành
động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1, năm 2017;
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng
hành động về an toàn, vệ sinh lao động lần thứ 1 năm 2017 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích:
- Nhằm nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh
lao động (ATVSLĐ), thực thi có hiệu quả Luật An toàn, vệ sinh lao động và các
văn bản hướng dẫn thi hành.
- Đẩy mạnh thực hiện công tác huấn luyện ATVSLĐ trong các cơ sở sản
xuất kinh doanh; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe người lao
động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao động, hạn chế tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp.
2. Yêu cầu:
Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia, phối hợp của
các cấp, các ngành, các tổ chức, doanh nghiệp, người lao động trong cả khu vực
có quan hệ lao động và khu vực không có quan hệ lao động.
II. CHỦ ĐỀ
Chủ đề phát động của Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017
là “Thúc đẩy công tác huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động để phòng ngừa
các tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp”.
III. THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI
1. Thời gian tổ chức: Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017
được tổ chức từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5 năm 2017.
2. Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn tỉnh.
IV. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG

1. Tại các Sở, ban, ngành, địa phương:
- Chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị trực
thuộc triển khai các hoạt động thiết thực trong Tháng hành động ATVSLĐ;
thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện ở các đơn vị, cơ sở trực
thuộc;
- Chỉ đạo việc tổ chức, phối hợp liên ngành trong triển khai các hoạt động
hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ trên địa bàn;
- Bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động
ATVSLĐ phù hợp, thiết thực với điều kiện của từng đơn vị, địa phương;
- Quan tâm, chú trọng mở rộng triển khai các hoạt động trong Tháng hành
động ATVSLĐ tới các cấp thuộc quyền quản lý, trong cả khu vực có quan hệ
lao động và không có quan hệ lao động tại các địa phương;
- Treo, dán, phát hành các pano, áp phích, tài liệu hướng dẫn tuyên truyền
cụ thể về các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động, người
lao động về ATVSLĐ; treo cờ, băng rôn, khẩu hiệu để tuyên truyền, cổ động
cho Tháng hành động về ATVSLĐ trên các trục đường chính, các trục đường
vào khu công nghiệp, cổng các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; tạo phong trào,
khí thế sôi nổi hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ đến đông đảo các tầng
lớp nhân dân, người sử dụng lao động và người lao động.
- Triển khai văn bản hướng dẫn tổ chức tuyên truyền về Tháng hành động
ATVSLĐ, tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa, vai trò của công tác huấn luyện
ATVSLĐ…, tuyên truyền về Luật An toàn, vệ sinh lao động tại các Sở, ban,
ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị, doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh;
- Phát động các cuộc thi, chiến dịch truyền thông về thực hiện công tác
huấn luyện ATVSLĐ, thực thi Luật ATVSLĐ trong các cơ sở sản xuất kinh
doanh;
- Trước và trong thời gian tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ tổ chức
tuyên truyền sâu, rộng trên các phương tiện thông tin đại chúng (Báo, Đài phát
thanh - Truyền hình, Đài truyền thanh các huyện, thị xã, thành phố) về công tác
ATVSLĐ, đặc biệt chú trọng vào nội dung tuyên truyền Luật An toàn, vệ sinh
lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành, mục đích, ý nghĩa của công tác
ATVSLĐ, phản ánh thực tế điều kiện làm việc của người lao động, tuyên
dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân chấp hành, thực hiện tốt công tác
ATVSLĐ đồng thời phê phán các vi phạm quy định của Bộ Luật Lao động và
Luật Phòng cháy chữa cháy để xảy ra tai nạn lao động và cháy nổ nghiêm trọng
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gây thiệt hại lớn về người và tài sản; tăng cường xây dựng và phát sóng các
chuyên mục, phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy
nổ, các biện pháp làm giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp…
- Tổ chức các hoạt động tư vấn, cử chuyên gia xuống huấn luyện, hỗ trợ
cho doanh nghiệp, người lao động; hướng dẫn xây dựng nội quy, quy trình làm
việc an toàn, hướng dẫn, tư vấn, cải thiện điều kiện lao động; tổ chức tuyên
truyền, huấn luyện cho người lao động làm việc trong khu vực không có quan hệ
lao động;
- Ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra
việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ từ 15 đến 20 đơn vị doanh nghiệp có
nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và nguy cơ cháy nổ
như xây dựng, điện, hóa chất, khai thác khoáng sản, … (Sở Lao động - Thương
binh và Xã hội lập kế hoạch, chuẩn bị nội dung, danh sách đơn vị dự kiến kiểm
tra). Thời gian kiểm tra dự kiến quý II năm 2017, tập trung chủ yếu Tháng hành
động về ATVSLĐ.
2. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh:
Duy trì các hoạt động thường xuyên về ATVSLĐ theo quy định của pháp
luật và tập trung vào một số nội dung cơ bản sau:
- Xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ bằng những
việc làm cụ thể và tổ chức triển khai thực hiện trong cơ sở sản xuất kinh doanh.
- Rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao
động và phòng chống cháy, nổ tại các bộ phận, phân xưởng; tự kiểm tra, rà soát,
đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với từng máy, thiết
bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ.
- Rà soát, xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện đầy đủ về các kiến
thức, kỹ năng làm việc an toàn cho các nhóm đối tượng cần phải huấn luyện,
người lao động theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật ATVSLĐ về hoạt động
kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc
môi trường lao động;
- Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về
ATVSLĐ; thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động;
- Phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo
ATVSLĐ trong các phân xưởng, tổ, đội; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải
thiện điều kiện làm việc, giảm thiều tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuyên
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dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác
ATVSLĐ.
- Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giao lưu văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung
tuyên truyền về ATVSLĐ…
V. CÁC HOẠT ĐỘNG TRIỂN KHAI SAU THÁNG HÀNH ĐỘNG
1. Duy trì các hoạt động về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật; tiếp
tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về ATVSLĐ cho người lao
động theo chủ đề, nội dung đã đặt ra trong tháng hành động để tạo ý thức, nề
nếp, thói quen tuân thủ các quy định về ATVSLĐ cho người lao động.
2. Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy
cơ, rủi ro về ATVSLĐ; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về
ATVSLĐ trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức
các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ và
khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm
tra cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có các biện
pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không đảm bảo an toàn cho
người lao động.
3. Tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo,
điều hành việc triển khai thực hiện, hưởng ứng tham gia của các đơn vị, cấp,
ngành, đoàn thể.
4. Tổng hợp báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ lần
thứ 1, năm 2017; khen thưởng những đơn vị và cá nhân thực hiện tốt các hoạt
động Tháng hành động; phê bình những đơn vị, cá nhân làm chưa tốt hoặc chưa
đạt yêu cầu.
5. Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch an toàn vệ sinh lao
động năm 2017; triển khai thực hiện các chương trình hành động về ATVSLĐ
theo kế hoạch đề ra.
VI. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM
1. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Theo dõi, đôn đốc các đơn vị thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng
Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1, năm 2017. Báo cáo UBND tỉnh kết
quả thực hiện;
- Phối hợp với Sở Y tế, Liên đoàn Lao động tỉnh, Công an tỉnh, Sở Thông
tin và Truyền thông, Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh và các
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Sở, ban, ngành, đoàn thể khác có liên quan kịp thời đưa các bản tin thời sự, xây
dựng các phóng sự tài liệu phục vụ cho công tác thông tin tuyên truyền về
Tháng hành động về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh;
- Tổng hợp nhu cầu cần huấn luyện ATVSLĐ của các doanh nghiệp trên
địa bàn tỉnh để phối hợp với đơn vị đủ chức năng tổ chức 01 lớp huấn luyện
ATVSLĐ cho các doanh nghiệp có nhiều nguy cơ về tai nạn lao động, bệnh
nghề nghiệp; Đây là nội dung trọng tâm của Tháng hành động theo đúng chủ đề
của năm nay. Kinh phí huấn luyện do doanh nghiệp tự đóng góp, sử dụng kinh
phí trong Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động năm 2017 của doanh
nghiệp.
- Tổ chức Đoàn kiểm tra liên ngành để kiểm tra việc thực hiện các quy
định của pháp luật về chính sách lao động, an toàn vệ sinh lao động khoảng 15
đến 20 đơn vị doanh nghiệp có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp trên địa bàn tỉnh nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các nguy cơ xảy ra
tai nạn lao động, đề xuất các biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp.
2. Sở Y tế:
- Chỉ đạo các cơ quan Y tế trực thuộc từ cấp tỉnh đến cấp huyện, cấp xã tổ
chức và phối hợp thực hiện các hoạt động hưởng ứng;
- Chỉ đạo việc thực hiện kiểm tra cải thiện môi trường, điều kiện lao động,
quan trắc môi trường lao động; khám sức khoẻ và khám phát hiện bệnh nghề
nghiệp cho người lao động.
- Tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho người lao động làm các công việc
có yếu tố độc hại, nguy hiểm và thực hiện việc quản lý sức khoẻ - bệnh nghề
nghiệp đối với các doanh nghiệp và các cơ sở trong ngành y tế.
- Xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các Trung tâm y tế trực thuộc, các đơn
vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ cho
người lao động. Phân phát tài liệu tuyên truyền đến các doanh nghiệp, cơ sở sản
xuất kinh doanh về công tác Vệ sinh lao động – phòng chống bệnh nghề nghiệp;
- Chuẩn bị nội dung thông tin, tuyên truyền về công tác vệ sinh lao động,
bệnh nghề nghiệp trên Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, đồng
thời tổ chức đợt khám nhằm phát hiện bệnh nghề nghiệp đối với các doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nhiều yếu tố độc hại nguy hiểm.
3. Liên đoàn Lao động tỉnh:
- Chỉ đạo các cấp công đoàn phối hợp xây dựng Kế hoạch tổ chức Tháng
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hành động về ATVSLĐ, đồng thời phối hợp duy trì các hoạt động về ATVSLĐ
trước, trong và sau Tháng hành động về ATVSLĐ. Đẩy mạnh phong trào quần
chúng thực hiện công tác ATVSLĐ và phong trào “ Xanh - sạch - đẹp, đảm bảo
an toàn vệ sinh lao động”.
- Cung cấp số liệu về tình hình hoạt động của tổ chức công đoàn, tham gia
của người lao động trong các hoạt động an toàn lao động, vệ sinh lao động cho
cơ quan tổng hợp báo cáo.
- Phát động phong trào quần chúng thực hiện tốt công tác ATVSLĐ –
PCCN.
- Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về hoạt động của tổ chức
công đoàn trong công tác an toàn vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin
đại chúng như Báo Bình Thuận, Đài Phát thanh - Truyền hình Bình Thuận…
qua chuyên mục lao động và công đoàn; phát hành tờ rơi, tranh áp phích, các ấn
phẩm tuyên truyền về ATVSLĐ.
- Theo dõi, kieemrtra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện Kế hoạch này; tổng
hợp tình hình, kết quả thực hiện báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động –
Thương binh và Xã hội theo quiy định.
4. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Bình Thuận:
Lập kế hoạch và phối hợp với các cơ quan chức năng (Sở Lao động TB&XH, Sở Y Tế, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Công An tỉnh, Liên đoàn Lao
động tỉnh …) để thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền về Tháng hành động
về ATVSLĐ, tập trung ở một số nội dung chủ yếu sau:
- Xây dựng chuyên mục thường xuyên, phóng sự, chuyên đề về an toàn vệ
sinh lao động – phòng chống cháy nổ.
- Đưa tin các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm
2017 ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh.
- Thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức
an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ trên sóng phát thanh, truyền
hình thông qua các hoạt động: xây dựng chương trình giao lưu, tọa đàm với các
cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động – phòng chống cháy nổ; xây dựng
phim khoa giáo, tiểu phẩm vui về an toàn vệ sinh lao động.
- Xây dựng các phóng sự, bản tin về thực trạng môi trường làm việc của
người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, gương người tốt, việc tốt
trong công tác an toàn vệ sinh lao động.
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5. Liên minh Hợp tác xã tỉnh:
- Chỉ đạo và hướng dẫn các Hợp tác xã tổ chức tốt có hiệu quả các hoạt
động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; Tuyên truyền, tập huấn, huấn
luyện về ATVSLĐ cho các hợp tác xã.
- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt về công
tác an toàn vệ sinh lao động.
6. Hội Nông dân tỉnh:
- Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động như tổ
chức tuyên truyền, phổ biến, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên
nông dân hiểu biết các quy định về ATVSLĐ có liên quan, tổ chức thi theo
chuyên đề phù hợp như nông dân an toàn trong sử dụng điện, máy nông nghiệp,
thuốc bảo vệ thực vật.
- Biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt về công
tác an toàn vệ sinh lao động.
7. Sở Tài chính: Trên cơ sở phân khai kinh phí của Ủy ban nhân dân tỉnh,
thực hiện thông báo cấp phát kinh phí cho các cơ quan thực hiện tổ chức Tháng
hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017.
8. Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh:
- Phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn các
doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp xây dựng kế hoạch tổ
chức hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ lần thứ 1 năm 2017.
- Tham gia Đoàn Kiểm tra Liên ngành kiểm tra việc thực hiện các quy
định của pháp luật về chính sách lao động, an toàn vệ sinh lao động và phòng
chống cháy nổ tại một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp
có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ.
- Xây dựng kế hoạch, chỉ đạo, đôn đốc và hướng dẫn các doanh nghiệp
trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp xây dựng kế hoạch và tổ chức triển
khai thực hiện tổ chức hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ.
- Tổ chức thông tin tuyên truyền rộng rãi đến toàn thể các doanh nghiệp về ý
nghĩa, mục đích, nội dung các hoạt động về công tác ATVSLĐ, Tháng hành động
về ATVSLĐ.
- Đề xuất khen thưởng tập thể, cá nhân có nhiều thành tích trong việc thực
hiện công tác bảo hộ lao động và phong trào thi đua đảm bảo ATVSLĐ - PCCN.
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9. Các cơ qaun thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh:
- Tích cực hưởng ứng, chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức
các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ.
- Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 10/7/2017.
10. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động
về ATVSLĐ.
- Thực hiện việc kiểm tra, hướng dẫn công tác ATVSLĐ tại các doanh
nghiệp trên địa bàn mình quản lý.
- Tham gia các đoàn thanh tra, kiểm tra do tỉnh tổ chức.
- Tổ chức tổng kết và báo cáo kết quả thực hiện cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 10/7/2017.
11. Các Doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh đóng trên địa bàn
tỉnh:
- Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động
về ATVSLĐ, các biện pháp cải thiện điều kiện làm việc; các biện pháp an toàn
lao động, phòng chống cháy nổ của doanh nghiệp, cơ sở; đẩy mạnh các hoạt
động huấn luyện, thực hành, cải thiện điều kiện làm việc tại doanh nghiệp; tăng
cường công tác kiểm tra và tự kiểm tra trong doanh nghiệp, nhắc nhở người lao
động tuân thủ các quy định về ATVSLĐ; khắc phục các nguy cơ gây mất an
toàn, đe doạ đến tính mạng và sức khoẻ của người lao động; không để xảy ra tai
nạn lao động trong thời gian diễn ra Tháng hành động về ATVSLĐ; tổ chức
thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp.
- Xây dựng biện pháp, phương án cải thiện điều kiện làm việc; xây dựng
nội quy, quy trình làm việc an toàn trong doanh nghiệp, thực hiện nghiêm túc
việc khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động, kết quả thực hiện
Tháng hành động về ATVSLĐ.
- Tổ chức huấn luyện mới, huấn luyện định kỳ về an toàn vệ sinh lao động
cho người lao động theo đúng quy định tại Nghị định số: 44/2016/NĐ-CP ngày
15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật An toàn, vệ sinh
lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn,
vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động.
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- Thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành tự kiểm tra, lập biên bản đánh giá
tình trạng an toàn, vệ sinh của thiết bị, máy móc, nhà xưởng; rà soát việc chấp
hành các quy định về bảo hộ lao động, biện pháp làm việc ATVSLĐ của người
lao động trong đơn vị, đồng thời tổ chức khắc phục các tồn tại, thiếu sót.
- Đẩy mạnh các hoạt động thông tin, tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao
động; tổ chức, phát động người lao động trong doanh nghiệp thực hiện tốt công
tác ATVSLĐ; Chỉ đạo hướng dẫn các đơn vị thành viên hưởng ứng Tháng hành
động về ATVSLĐ của doanh nghiệp bằng kế hoạch cụ thể, sát thực phù hợp với
tình hình và điều kiện doanh nghiệp; Tổ chức treo băng rôn, khẩu hiệu, tranh áp
phích và phát hành các tờ rơi tuyên truyền về công tác ATVSLĐ, tại cổng trụ sở,
nơi sản xuất từ ngày 25/4/2017 đến hết ngày 30/5/2017.
- Tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ trong các phân
xưởng, tổ, đội sản xuất và biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành
tích tốt, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả công tác tổ chức
các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ cho Sở Lao động Thương binh và Xã hội trước ngày 10/7/2017./.
Nơi nhận:
- Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- CT, các PCT.UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- Hội và các Đoàn thể tỉnh;

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Hòa

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Báo Bình Thuận;
- Trung tâm Thông tin tỉnh;
- Các Doanh nghiệp (do Sở LĐTBXH sao gửi);
- Lưu: VT, KGVX. Bùi Vy.
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