
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ THANH XÁ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:          /KH-UBND Thanh Xá, ngày         tháng 3 năm 2023

KẾ HOẠCH
Triển khai Chương trình An toàn - Vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025 

trên địa bàn xã Thanh Xá trong năm 2023

Thực hiện Kế hoạch số 39/KH-SLĐTBXH ngày 16/03/2023 của Ủy ban 
nhân dân huyện Thanh Hà về việc triển khai chương trình An toàn - Vệ sinh lao 
động giai đoạn 2012 - 2025 trên địa bàn huyện Thanh Hà năm 2023. UBND xã 
xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình An toàn - Vệ sinh lao động giai 
đoạn 2021-2025 trên địa xã trong năm 2023, cụ thể như sau:

I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
- Triển khai thực hiện và cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của 

Chương trình số 1562/CTr-UBND ngày 02/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
Hải Dương về Chương trình An toàn - vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025; Kế 
hoạch số 39/KH-SLĐTBXH ngày 16/03/2023 của Ủy ban nhân dân huyện 
Thanh Hà về việc triển khai chương trình An toàn - Vệ sinh lao động giai đoạn 
2012 - 2025 trên địa bàn huyện Thanh Hà năm 2023.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các ngành, đoàn thể, đơn vị, doanh 
nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao động về công tác an toàn, vệ 
sinh lao động, chăm lo và đảm bảo điều kiện làm việc, giảm thiểu các nguy cơ 
mất an toàn lao động, giảm thiểu thiệt hại đối với xã hội, các doanh nghiệp, cơ 
sở sản xuất kinh doanh và người lao động.

2. Yêu cầu
- Triển khai các công việc cụ thể, bám sát các nội dung của chương trình, 

Kế hoạch, phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị, các 
địa phương, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn kinh phí, nhằm đạt được 
các mục tiêu đã đề ra của Chương trình An toàn - vệ sinh lao động giai đoạn 
2021 - 2025 trên địa bàn xã.

II. Mục tiêu
1. Mục tiêu tổng quát:
Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; phòng ngừa tai nạn lao động và 

bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ người lao động; bảo đảm an toàn tính 
mạng cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của 
tổ chức, góp phần vào sự phát triển bền vững của xã.
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2. Mục tiêu cụ thể của năm 2023:
- Mục tiêu 1: Trong năm 2023 có thêm trên 30% số người lao động làm 

các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ sinh lao động được 
huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động; 30% số người làm công tác an toàn, vệ 
sinh lao động được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động.

- Mục tiêu 2: Trên 80% số người làm công tác vệ sinh lao động, công tác 
y tế tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ được huấn luyện về an toàn - vệ 
sinh lao động.

- Mục tiêu 3: Trong năm 2023 có thêm trên 50% số cơ sở sản xuất kinh 
doanh, đội thợ có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp 
cận thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động.

- Mục tiêu 4: Trên 80% người lao động được xác định là bị tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp được hưởng chế độ bồi thường, trợ cấp theo quy định 
của pháp luật.

- Mục tiêu 5: 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều 
tra, xử lý theo quy định pháp luật.

III. Nội dung thực hiện:
1. Thông tin, tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức về an 

toàn, vệ sinh lao động
a) Đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên 

truyền, thực hiện tốt, có hiệu quả các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động 
về An toàn - vệ sinh lao động năm 2023. 

b) Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền trên các phương tiện thông 
tin đại chúng như: đài truyền thanh, Mạng xã hội, trang thông tin điện tử của 
xã trong đó chú trọng thông tin về các nguyên nhân, sự cố tai nạn lao động, 
bệnh nghề nghiệp và chia sẻ rộng rãi các mô hình, sáng kiến, ứng dụng công 
nghệ, cải thiện điều kiện lao động; chia sẻ, lan tỏa các sáng kiến, mô hình, cách 
làm hay của tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác đảm bảo an toàn vệ sinh 
lao động; đẩy mạnh thông tin, truyền thông về các chế độ, chính sách mới về an 
toàn vệ sinh lao động; Các nguy cơ rủi ro mất an toàn, biện pháp phòng ngừa tại 
các làng nghề, công trình xây dựng dân dụng.

c) Thường xuyên cập nhật, hoàn thiện chương trình, tài liệu tuyên 
truyền, huấn luyện; chú trọng thông tin về các vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, 
nguyên nhân và các biện pháp phòng ngừa; thông tin, tuyên truyền sâu rộng về 
các quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm trong công tác an toàn - vệ sinh lao động tới 
doanh nghiệp, người lao động.

d) Hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao 
động, người làm công tác an toàn - vệ sinh lao động và người lao động, ưu tiên 
người làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; An toàn 
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trong không gian hạn chế, an toàn điện, an toàn sử dụng khí gas, an toàn hàn, 
cắt và các chất, thiết bị dễ cháy nổ… trong các khu dân cư, hộ gia đình. 

2. Đẩy mạnh tư vấn, hỗ trợ cải thiện điều kiện lao động, phòng 
chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp

a) Thực hiện hỗ trợ, rà soát, tư vấn trực tiếp tại các doanh nghiệp có 
nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động nhằm nâng cao năng lực, nhận thức của 
người sử dụng lao động và cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động, cán 
bộ y tế; Tư vấn giải quyết tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại cơ sở.

b) Thực hiện hỗ trợ, rà soát, tư vấn trực tiếp về các biện pháp đảm bảo 
an toàn, cải thiện điều kiện làm việc, các biện pháp phòng, chống tai nạn lao 
động khi sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đến 
các doanh nghiệp, trong đó ưu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ, làng nghề, 
hợp tác xã, hộ nông dân làm các nghề, công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp. 

c) Đẩy mạnh áp dụng các hệ thống quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao 
động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về tai 
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, từng bước xây dựng văn hóa an toàn trong lao 
động, đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động 
(ISO 45001 - 2018). 

e) Đẩy mạnh triển khai mô hình các giải pháp kỹ thuật an toàn để phòng, 
chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, trong các ngành, nghề có nguy cơ 
cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

3. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ 
sinh lao động lao động

a) Triển khai, tuyên truyền, hướng dẫn chính sách hỗ trợ bảo hiểm xã hội 
về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, lồng ghép với các hoạt động quản lý 
Quỹ Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Thực hiện tốt dịch vụ công 
trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động.

b) Phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện thúc đẩy áp dụng các chính sách phát 
triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

e) Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra về công tác an toàn, 
vệ sinh lao động, trong đó chú trọng các lĩnh vực ngành nghề có nguy cơ cao 
về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp như khai thác, cơ khí, xây dựng… Thực 
hiện tốt các cuộc kiểm tra doanh nghiệp theo kế hoạch.

g) Cử cán bộ tham gia các hội nghị tập huấn, hội thảo, đào tạo do Sở Lao 
động - TB&XH và các cơ quan cấp trên tổ chức.

h) Tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn, 
nghiệp vụ cho đội ngũ người làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về an 
toàn, vệ sinh lao động, các cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn 
lao động, bệnh nghề nghiệp.
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IV. Kinh phí thực hiện:
- Kinh phí thực hiện từ ngân sách Nhà nước theo quy định của Luật ngân 

sách nhà nước hiện hành được bố trí trong dự toán chi hằng năm của địa 
phương.

- Huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, các cá nhân trong và ngoài 
nước và các nguồn lực hợp pháp khác.

V. Tổ chức thực hiện:
1. Công chức VHXH phụ trách Lao động - Thương binh và Xã hội
- Là cơ quan thường trực, phối hợp với các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn 

vị liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền về công tác an toàn vệ sinh lao 
động. 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị liên quan 
triển khai các hoạt động an toàn - vệ sinh lao động và thực hiện kiểm tra về công 
tác an toàn, vệ sinh lao động tại một số doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 
có nguy cơ cao về mất an toàn, vệ sinh lao động.

- Tổng hợp tình hình, báo cáo UBND xã và Phòng Lao động TBXH 
huyện về kết quả thực hiện kế hoạch.

2. Trạm Y tế xã
Tổ chức tuyên truyền về công tác vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp trên 

hệ thống đài truyền thanh xã.
Phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch này và một số hoạt động thiết thực 

như tổ chức phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động làm việc trong môi 
trường lao động có nhiều yếu tố nguy hiểm, độc hại.

3. Công đoàn cơ sở
Phối hợp tổ chức thực hiện Kế hoạch này; Tổ chức tuyên truyền và tổ 

chức một số hoạt động thiết thực hưởng ứng triển khai các hoạt động an toàn - 
vệ sinh lao động.

4. Cán bộ Địa chính Nông nghiệp  
Phối hợp với cán bộ Lao động - Thương binh và Xã hội triển khai công 

tác an toàn vệ sinh lao động trong nông nghiệp nông thôn, bao gồm: Các hoạt 
động phòng ngừa bệnh liên quan đến nghề nghiệp đặc thù trong sản xuất nông 
nghiệp.

5. Đài truyền thanh
Tổ chức tuyên truyền, đưa tin bài về công tác an toàn vệ sinh lao động, 

bệnh nghề nghiệp trên hệ thống loa truyền thanh.
6. Các ngành, đoàn thể
Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức thực hiện Kế hoạch và tổ chức 

các hoạt động phù hợp, thiết thực để hưởng ứng triển khai các hoạt động an toàn 
- vệ sinh lao động; tổ chức tuyên truyền đến các hội viên, các hộ sản xuất kinh 
doanh cá thể trong việc thực hiện tốt Luật An toàn vệ sinh lao động.
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7. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh
- Xây dựng kế hoạch, nội dung hoạt động cụ thể để triển khai chương 

trình an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với thực tiễn sản xuất kinh doanh của 
đơn vị. 

- Tổ chức các hoạt động thiết thực: Thực hiện tốt các quy định của Luật An 
toàn - vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành tại đơn vị mình; Tổ 
chức huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động, khám sức khỏe cho tất cả người lao 
động trong doanh nghiệp; thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân bị tai nạn lao 
động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức các hội thi, tọa đàm và ký cam kết thực hiện tốt 
công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ tại các phân xưởng, tổ, 
đội sản xuất; tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, phát hiện những nguy cơ 
mất an toàn vệ sinh lao động.

- Tiếp tục đẩy mạnh và duy trì thường xuyên các hoạt động tuyên truyền, 
nâng cao ý thức, nhận thức, kỷ luật lao động cho người lao động về an toàn - vệ 
sinh lao động tại doanh nghiệp.

Trên đây là Kế hoạch thực hiện Chương trình An toàn - Vệ sinh lao động 
giai đoạn 2021-2025 trên địa xã trong năm 2023, đề nghị các ngành, đoàn thể, 
các cơ quan, đơn vị liên quan, các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh trên địa 
bàn xã quan tâm triển khai thực hiện hiệu quả./.

Nơi nhận:
- Phòng Lao động-TB&XH;
- Thường trực Đảng ủy;
- Thường trực HĐND;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Các ngành, đoàn thể liên quan;
-  Lưu: VT, LĐTBXH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
PHÓ CHỦ TỊCH

Cao Văn Cường
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