
UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ XÂY DỰNG 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
Số: 886/SXD-QLHĐXD 

 V/v thực hiện Kế hoạch số 49/KH-

UBND, ngày 3/3/2020 của UBND 

tỉnh Hà Tĩnh và Công văn số 
1004/BXD-GĐ, ngày 10/3/2020 

của Bộ Xây dựng. 

            Hà Tĩnh ngày  20  tháng 4  năm 2020 

 

 Kính gửi:  

        - Các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Giao thông VT, Công thương; 

        - UBND các huyện, thành phố, thị xã;  

      - Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

        - Các chủ đầu tư - Ban quản lý dự án; 

        - Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng và khai           

                             thác, chế biến và sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng.  
 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND, ngày 3/3/2020 của UBND tỉnh Hà 

Tĩnh “ Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 

2020” và 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 năm 2020. Sở 

Xây dựng đề nghị các tổ chức, cơ quan, đơn vị nêu trên khẩn trương triển khai thực 

hiện một số nội dung cụ thể như sau: 

1. Triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 49/KH-UBND, ngày 3/3/2020 của 

UBND tỉnh Hà Tĩnh “ Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2020” và 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 

năm 2020.  

2. Đối với các Sở: Nông nghiệp & PTNT, Giao thông VT, Công thương; 

UBND các huyện, thành phố, thị xã:  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về ATVSLĐ, hướng dẫn các doanh nghiệp 

hoạt động xây dựng trên địa bàn tổ chức các nội dung, hoạt động hưởng ứng Tháng 

hành động về ATVSLĐ phù hợp, hiệu quả theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Theo chức năng, nhiệm vụ thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm các quy định của pháp luật về công tác an toàn lao 

động, phòng chóng cháy nổ và vệ sinh môi trường trong lĩnh vực thi công xây 

dựng công trình cũng như khai th¸c, chÕ biÕn vµ s¶n xuÊt, kinh doanh vËt liÖu x©y 

dùng. 

3. Đối với các chủ đầu tư - Ban QLDA; Các doanh nghiệp hoạt động trong 

lĩnh vực xây dựng và khai thác, chế biến và sản xuất, kinh doanh vật liệu xây 

dựng:  



- Phát động, tuyên truyền các thông điệp, tài liệu, ấn phẩm về chủ đề, nội 

dung hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020 phù hợp, đảm bảo 

tính hiệu quả, thiết thực cho doanh nghiệp và người lao động. 

- Rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ các cấp tại các đơn 

vị; rà soát, bổ sung các quy định, quy trình quản lý và sử dụng, các biện pháp kỹ 

thuật đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc, đặc biệt khi làm việc trên cao, trong 

hầm, làm việc với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt an toàn lao 

động như cần trục tháp, vận thăng, giàn giáo, sàn treo nâng người..., lập kế hoạch 

đánh giá các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc; rà soát, bổ sung phương án 

xử lý sự cố, ứng cứu khẩn cấp trong quá trình thi công xây dựng công trình. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ như: Tập 

huấn, truyên truyền kiến thức, kỹ năng làm việc đảm bảo ATVSLĐ; tổ chức tự 

kiểm tra ATVSLĐ, tự đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ cho người lao động; tổ 

chức hội nghị, hội thảo, phát động phong trào thi đua, tìm hiểu về an toàn lao 

động; tổ chức ký cam kết thực hiện tốt công tác ATVSLĐ tại các cấp của đơn vị; 

biểu dương, khen thưởng các đơn vị, cá nhân có thành tích tốt, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm về ATVSLĐ. 

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe 

định kỳ, thăm hỏi, động viên cán bộ công nhân viên hoạc gia đình có người bị tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

4. Thực hiện chế độ báo cáo gửi về Sở Xây dựng: Báo cáo về kết quả thực 

hiện về các nội dung nêu trên gửi về Sở Xây dựng trước ngày 20/6/2020 (theo mẫu 

đính kèm) để Sở Xây dựng tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng theo yêu 

cầu./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- UBND Tỉnh    để báo cáo; 

- Lãnh đạo Sở    

- Lưu: VT - QLHĐXD. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Xuân Tiến 

                          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ĐƠN VỊ:…..………………          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                                                Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                        

 
BÁO CÁO  

TỔNG KẾT THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ NĂM 2020 
 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai tháng hành động 

1. Ban hành Kế hoạch; 

2. Công văn chỉ đạo; 

II. Kết quả thực hiện các hoạt động 

1. Công tác tuyên truyền (trên đài, báo, treo băng rôn, khẩu hiệu, cấp phát tờ 

rơi…) 

2. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ (nếu có) 

3. Phát động các phong trào, chiến dịch thi đua về ATVSLĐ:  

- Phong trào; 

- Chiến dịch; 

- Số đơn vị tham gia, số người tham gia… 

4. Tổ chức các hoạt động chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động 

5. Đối thoại với doanh nghiệp, người lao động với các cơ quan chức năng 

liên quan 

6. Tổ chức tập huấn, huấn luyện về an toàn vệ sinh lao động 

7. Tổ chức thanh tra, kiểm tra 

8. Công tác thi đua, khen thưởng 

III. Đánh giá, nhận xét 

1. Đánh giá chung 

2. Khó khăn, tồn tại 

3. Bài học kinh nghiệm 

4. Kiến nghị đề xuất 

 

Nơi nhận: 

- 

- 

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký tên, đóng dấu) 
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