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     UBND TỈNH LẠNG SƠN    
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI     

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 417 /KH-SGTVT  
 

Lạng Sơn, ngày 27 tháng  02  năm 2019 

KẾ HOẠCH 
Tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 

   

Thực hiện Kế hoạch số 25/KH-UBND ngày 30/01/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về tổ chức Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019. 
Theo điều kiện thực tế. 

Sở Giao thông vận tải Lạng Sơn xây dựng Kế hoạch Tổ chức tháng hành 
động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2019 với các nội dung cụ 
thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 
1. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức 

cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong việc thực hiện Luật 
ATVSLĐ, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng 
về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp 
hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

2. Cải thiện điều kiện làm việc, tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các 
nội quy, quy trình bảo đảm ATVSLĐ, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu 
tố có hại, các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc. 

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh 
lao động tỉnh Lạng Sơn năm 2019 với chủ đề "Tăng cường đánh giá, quản lý 
các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc" tại Sở và các 
đơn vị trực thuộc Sở, các doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực GTVT. Qua đó làm 
chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của toàn thể công chức, viên chức và người 
lao động trong ngành GTVT đối với công tác An toàn, vệ sinh lao động. 

II. THỜI GIAN, PHẠM VI TRIỂN KHAI  
1. Thời gian tổ chức 
Thời gian tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2019 từ ngày 

01/5/2019 đến ngày 31/5/2019 và duy trì thực hiện trong thời gian tiếp theo, đây 
là một hoạt động thường xuyên nhằm xây dựng cơ quan An toàn, cơ quan Văn 
hóa. 

2. Phạm vi triển khai: Trong  Ngành Giao thông vận tải tỉnh Lạng Sơn. 
III. NỘI DUNG VÀ HÌNH THỨC TỔ CHỨC  
1. Tổ chức tuyên truyền rộng rãi tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 

và người lao động trong toàn Ngành Giao thông vận tải và các doanh nghiệp 
hoạt động trong lĩnh vực GTVT trong tỉnh để nâng cao nhận thức, ý thức phòng 
chống TNLĐ, BNN. Nội dung thông tin, tuyên truyền chủ yếu về các nguy cơ 
rủi ro mất an toàn lao động, các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có 
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hại tại nơi làm việc; kỹ năng làm việc an toàn cụ thể cho người lao động để 
phòng ngừa TNLĐ, BNN. Đẩy mạnh việc tuyên truyền về nguyên nhân và các 
biện pháp phòng tránh các sự cố, các vụ TNLĐ thường hay xảy ra trong thời 
gian qua.  

2. Thường xuyên kiểm tra công tác chấp hành các quy định về An toàn, vệ 
sinh lao động tại cơ quan Văn phòng Sở, các đơn vị trực thuộc Sở về việc thực 
thi các quy định, chính sách theo Luật ATVSLĐ và các văn bản hướng dẫn thi 
hành, đặc biệt là việc xây dựng các nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm 
ATVSLĐ; công tác huấn luyện ATVSLĐ; việc khai báo sử dụng, kiểm định 
máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ. 

3. Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ 
sinh lao động tỉnh Lạng Sơn năm 2019 bằng các hình thức thiết thực như: Treo 
băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền tại cơ quan Văn phòng Sở và các đơn vị trực 
thuộc với nội dung: “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ 
sinh lao động năm 2019”, từ ngày 01/5/2019 đến hết ngày 31/5/2019. Thưởng 
xuyên kiểm tra an toàn về điện, các thiết bị, an toàn cháy nổ, tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp... để kịp thời khắc phục các nguy cơ gây TNLĐ, BNN và các 
rủi ro phát sinh trong quá trình làm việc, sử dụng các thiết bị điện hiệu quả, tiết 
kiệm. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
1. Trưởng các phòng, ban chuyên môn thuộc Sở có trách nhiệm phổ biến, 

quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức và người lao động đơn vị mình thực 
hiện tốt các nội dung Kế hoạch này.  

2. Văn phòng Sở chủ trì, phối hợp với các phòng, ban chuyên môn trực 
thuộc Sở, Công đoàn cơ sở và Đoàn thanh niên tổ chức thực hiện Kế hoạch; và 
tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./. 
 
 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh(B/c); 
- Sở LĐ,TB&XH; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 
- Website Sở; 
- Lưu: VP, Vt. 

KT. GIÁM ĐỐC 
 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 

 
 

   Nguyễn Ngọc Thiều 
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