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           Hà Tĩnh, ngày 14 tháng 7 năm  2020 

 

BÁO CÁO  
Kết quả triển khai Tháng hành động An toàn vệ sinh lao động năm 2020 

 

Thực hiện Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/2/2017 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về tổ chức Tháng hành động An toàn, vệ 

sinh lao động (ATVSLĐ); Kế hoạch số 4914/KH-BCĐTƯ ngày 18/11/2019 

của Ban Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương, Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Tháng hành động về 

AVSLĐ năm 2020 với 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" và 

đã đạt một số kết quả như sau:  

 I. CÔNG TÁC THAM MƯU BAN HÀNH VĂN BẢN 

- UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 03/3/2020 về tổ 

chức Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020 trên địa bàn tỉnh, giao các cấp, các 

ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức thực hiện theo hướng dẫn của Ban 

Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương. 

 - Các Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh và 13 UBND các huyện, thành 

phố, thị xã đã ban hành 151 văn bản hướng dẫn; thành lập 10 đoàn kiểm tra 

việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động tại 141 

cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh. 

II. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19; để hạn chế tập 

trung đông người nếu không thực sự cần thiết, Ban Chỉ đạo Tháng hành động 

của tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị không 

tổ chức lễ phát động tập trung mà thay thế bằng các hình thức phát động khác 

tùy theo khả năng, điều kiện thực tế như: Băng rôn, khẩu hiệu, tờ rơi, áp phích, 

tranh ảnh, ấn phẩm, sách báo, loa phát thanh…và tập trung một số hoạt động 

cụ thể, thiết thực để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ như: Đẩy mạnh 

hoạt động tuyên truyền, đôn đốc các đơn vị tự kiểm tra tình trạng an toàn, vệ 

sinh của máy, thiết bị… và việc chấp hành các quy định của pháp luật về 

ATVSLĐ do nhà nước, đơn vị ban hành; chú trọng đến các đơn vị có nguy cơ 

cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và cháy nổ; tổng vệ sinh, sắp xếp 

khu vực làm việc, sinh hoạt tại các đơn vị…Kết quả hầu hết các cơ quan, đơn 

vị, trường học, bệnh viện đều tổ chức treo băng rôn, pano, áp phích tuyên 

truyền. Nhiều đơn vị, doanh nghiệp tổ chức tập huấn tuyên truyền, phổ biến 

chủ trương, chính sách, pháp luật lao động; huấn luyện ATVSLĐ và diễn tập 
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phòng cháy, chữa cháy cho người lao động; các cơ quan quản lý thành lập đoàn 

kiểm tra việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động tại các đơn 

vị, doanh nghiệp. 

1. Các hoạt động hưởng ứng cấp tỉnh 

Trên cơ sở Kế hoạch của UBND tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã 

hội (cơ quan Thường trực Hội đồng ATVSLĐ) đã triển khai, hướng dẫn các sở, 

ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng 

hành động ATVSLĐ. Phối hợp với Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Tĩnh, Báo 

Hà Tĩnh tổ chức đưa tin, xây dựng phóng sự tuyên truyền phản ánh các hoạt 

động hưởng ứng Tháng hành động; cấp phát 700 cuốn tài liệu về huấn luyện 

ATVSLĐ, 550 cuốn sổ tay an toàn lao động và 5.000 tờ rơi tuyên truyền về 

ATVSLĐ cho các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp. Thực hiện Cấp giấy 

xác nhận khai báo sử dụng 325 máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

lao động hoạt động trên địa bàn tỉnh; chỉ đạo các Trung tâm Huấn luyện trên 

địa bàn tỉnh phối hợp với các doanh nghiệp, hợp tác xã tổ chức huấn luyện 

ATVSLĐ cho 4.350 người.  

Thông qua Hội nghị giao ban báo chí định kỳ, Sở Thông tin và Truyền 

thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện chỉ đạo, định hướng 

tuyên truyền, đưa các nội dung thông tin Tháng hành động về an toàn vệ sinh 

lao động năm 2020. Kết quả Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh đã có 42 

tin, bài viết, phóng sự phát trên sóng phát thanh, truyền hình phản ánh khá đầy 

đủ các nội dung về công tác đảm bảo ATVSLĐ; Báo Hà Tĩnh đưa 30 tin, bài 

tuyên truyền trên báo in, báo điện tử tuyên truyền các biện pháp phòng chống 

dịch bệnh Covid-19, phòng chống tai nạn lao động, các hoạt động của các cấp, 

các ngành trong công tác đảm bảo ATVSLĐ; ngoài ra các cơ quan báo chí 

trung ương và tỉnh bạn có văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa 

bàn cũng tích cực tham gia trong công tác tuyên truyền với hơn 35 tin, bài. 

Sở Y tế hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị y tế trực thuộc, phòng y tế các 

huyện, thành phố, thị xã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về 

ATVSLĐ theo nội dung chỉ đạo của Bộ Y tế và hướng dẫn của UBND tỉnh; chỉ 

đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và bệnh viên đa 

khoa tuyến huyện tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh nghề 

nghiệp cho người lao động. Trong 6 tháng đầu năm 2020 Trung tâm kiểm soát 

bệnh tật của tỉnh đã khám cho 1.201 người, quan trắc môi trường tại 32 đơn vị, 

doanh nghiệp. Tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động cho 1.671 cán bộ, 

nhân viên y tế thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh, huyện, thành phố, thị xã. 

Sở Công Thương chỉ đạo Công ty TNHH Gang thép Hưng nghiệp 

Formosa Hà Tĩnh xây dựng kịch bản, tổ chức diễn tập ứng phó sự cố tràn dầu 

(dầu cốc - hóa chất) tại Cảng Sơn Dương, kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố 

hóa chất tại Bộ phận Cán thép. Chỉ đạo Công ty Điện Lực Hà Tĩnh, Công ty 

truyền tải điện Hà Tĩnh tổ chức các hoạt động diễn tập phòng chống cháy nổ, 
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quy trình an toàn điện; tổ chức tập huấn 01lớp huấn luyện Kỹ thuật an toàn vật 

liệu nổ công nghiệp cho gần 100 học viên tham gia; xây dựng kế hoạch, phối 

hợp tổ chức các lớp huấn luyện kỹ thuật an toàn khí dầu mỏ hóa lỏng, kỹ thuật 

an toàn hóa chất cho những người đến từ các cơ sở kinh doanh khí hóa lỏng, 

hoạt động hóa chất trên địa bàn tỉnh. 

Sở Giao thông Vận tải trong quá trình thẩm định các công trình đặc biệt là 

các công trình cầu, các công trình đào sâu, đắp cao chỉ đạo các Chủ đầu tư, đơn 

vị thi công luôn quan tâm, bố trí biện pháp đảm bảo an toàn cho người và máy, 

thiết bị trong quá trình thi công; đã kiểm tra, nhắc nhở chấn chỉnh tại 20 công 

trình trên địa bàn. 

Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo công đoàn các cấp phối hợp với các 

đơn vị, doanh nghiệp tổ chức 15 lớp tập huấn về công tác An toàn vệ sinh lao 

động cho 1.171 người lao động; triển khai cuộc thi tìm hiểu về An toàn vệ sinh 

lao động và phòng chống dịch Covid-19 bằng hình thức trực tuyến trên Trang 

thông tin điện tử Công đoàn Hà Tĩnh. Phối hợp tổ chức 42 cuộc đối thoại giữa 

các cơ quan quản lý Nhà nước, Công đoàn, chủ doanh nghiệp và người lao 

động về thực hiện các chế độ chính sách có liên quan đến người lao động; tổ 

chức thăm hỏi, tặng 1.003 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, 

bị tai nạn lao động nặng, bệnh hiểm nghèo với tổng số tiền 442,9 triệu đồng; đề 

nghị UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 50 CNLĐ tiêu biểu có thành tích xuất sắc 

trong phong trào Lao động giỏi, Lao động sáng tạo và công tác ATVSLĐ. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc 

phối hợp với các địa phương tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân các xã, 

phường, thị trấn áp dụng các biện pháp bảo đảm an toàn trong bảo quản, vận 

chuyển, sử dụng phân bón, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật... Tổ chức ký 

16.200 bản cam kết phòng cháy, chữa cháy rừng tại 36 trường học và 90 thôn, 

xóm. Cũng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCR từ cấp tỉnh, huyện, chủ rừng: 01 

BCĐ cấp tỉnh, 13 BCĐ cấp huyện, 20 BCĐ cấp chủ rừng; thành lập 13 tổ đội 

chữa cháy rừng cấp huyện với 504 người tham gia; tổ chức 02 lớp tập huấn cho 

các hộ kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật cho 320 người; 02 lớp tập huấn nghiệp 

vụ kỷ thuật, hướng dẫn người dân, người lao động sử dụng, vận hành máy, thiết 

bị nông nghiệp và dụng cụ lao động theo đúng quy trình, đảm bảo an toàn cho 

300 người; 10 lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật, kiến thức về an toàn vệ sinh 

lao động trong lĩnh vực nông lâm thủy sản với gần 1.100 lượt người tham gia. 

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và công an các huyện, thành 

phố, thị xã tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ 

năm 2020; tăng cường kiểm tra PCCN tại các cơ sở trọng điểm có nguy cơ 

cháy nổ cao như: Khu công nghiệp, trung tâm thương mại, các trạm bán xăng 

dầu, khí hóa lỏng, nhà ga, bến xe…Trong tháng hành động đã tổ chức diễn tập 

04 phương án chữa cháy; tổ chức 06 lớp tập huấn, huấn luyện về ATVSLĐ-

PCCN cho 611 người.  
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Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh ban hành kế hoạch hướng dẫn các doanh 

nghiệp, nhà thầu tại Khu kinh tế Vũng Áng và Khu kinh tế Cửa khẩu Quốc tế 

Cầu Treo và các khu công nghiệp về triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng 

hành động ATVSLĐ năm 2020; tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến và đối 

thoại về pháp luật lao động, các quy định pháp luật về Bảo hiểm xã hội cho hơn 

100 doanh nghiệp, nhà đầu tư, nhà thầu trong Khu kinh tế Vũng Áng. 

Một số sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh theo chức năng nhiệm vụ đều đã có 

văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng 

hành động về an toàn vệ sinh lao động, tập huấn phổ biến tuyên truyền giáo dục 

Bộ Luật lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn và Luật ATVSLĐ, treo băng 

rôn, khẩu hiệu tuyên truyền, chạy chữ trên bảng điện tử tại công sở làm việc 

nhằm hưởng ứng Tháng hành động. 

2. Các hoạt động hưởng ứng của các huyện, thành phố, thị xã 

- Trên cơ sở hướng dẫn của UBND tỉnh, căn cứ vào tình hình diễn biến 

của dịch Covid-19, tại 13/13 huyện, thị xã, thành phố đã tham mưu cho UBND 

cấp huyện ban hành Kế hoạch triển khai Tháng hành động, công văn hướng dẫn 

tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động đến tận các cơ quan, doanh 

nghiệp, xí nghiệp và các xã, phường, thị trấn; do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid-19, tại các huyện, thành phố, thị xã không thực hiện thanh tra, kiểm tra 

mà chỉ đạo, hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tổ chức tự 

kiểm tra, đánh giá và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động 

tại nơi làm việc, đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động, rà soát, bổ sung các 

quy định, quy trình quản lý và sử dụng, các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ tại 

nơi làm việc, đặc biệt trong quá trình thi công xây dựng công trình, khi làm 

việc trên cao, làm việc với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn lao động; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho người lao động… 

- Công tác thông tin, tuyên truyền cũng được quan tâm đổi mới hình thức, 

UBND các huyện, thành phố, thị xã đã chỉ đạo Đài Truyền thanh - Truyền hình 

cấp huyện xây dựng 21 phóng sự, bài viết; tổ chức 18 buổi tọa đàm về công tác 

ATVSLĐ-PCCN; tại các xã, phường, thị trấn thực hiện tuyên truyền với tần 

suất 3 lần/tuần tập trung cao trong phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn 

lao động… trên hệ thống truyền thanh cơ sở. 

3. Công tác triển khai thực hiện tại các doanh nghiệp, cơ sở 

Căn cứ chỉ đạo của các cấp, các ngành và tình hình diễn biến của dịch 

Covid-19, hầu hết các doanh nghiệp, hợp tác xã đã xây dựng kế hoạch và triển 

khai thực hiện Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020 gắn với công tác phòng 

chống dịch bệnh Covid-19. Các doanh nghiệp, cơ sở lao động đã triển khai treo 

băng rôn, phát các tờ rơi tuyên truyền về ATVSLĐ, tổ chức huấn luyện, khám 

sức khỏe định kỳ cho người lao động, quan trắc môi trường lao động, tổ chức 

diễn tập phòng cháy, chữa cháy, phát động các phong trào, chiến dịch…  
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III. CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA 

Do ảnh hưởng của dịch covid-19, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, 

hợp tác xã khôi phục sản xuất, kinh doanh nên hầu hết tại các huyện, thành phố, 

thị xã không tổ chức thanh tra, kiểm tra. Một số sở, ban, ngành theo chức năng 

nhiệm vụ đã thành lập 10 đoàn kiểm tra tại 197 đơn vị, doanh nghiệp, xử phạt 

vi phạm hành chính số tiền 311,5 triệu đồng, cụ thể:   

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức kiểm tra việc thực hiện Bộ 

Luật lao động, Luật BHXH, Luật ATVSLĐ tại 10 doanh nghiệp, xử phạt hành 

chính 8 triệu đồng. Sở Công Thương tổ chức kiểm tra hoạt động vật liệu nổ 

công nghiệp tại 22 đơn vị; Sở Y tế kiểm tra, giám sát môi trường lao động tại 

09 bệnh viện; Sở Giao thông Vận tải kiểm tra 17 đơn vị thi công trên các tuyến 

đường bộ đang khai thác, lập 05 biên bản vi phạm hành chính xử phạt số tiền là 

28,5 triệu đồng; Sở Xây dựng thanh tra, kiểm tra 78 đơn vị hoạt động xây 

dựng, xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 275 triệu đồng; Sở Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn kiểm tra 56 cơ sở kinh doanh thực phẩm; Sở Tài 

nguyên và Môi trường đã thực hiện kiểm tra đối với 05 đơn vị khai thác đất san 

lấp trên địa bàn, tham mưu UBND tỉnh đã ban hành Quyết định thu hồi giấy 

phép khai thác khoáng sản đối với 02 mỏ đất san lấp. 

IV. KẾT QUẢ CHUNG 

Trước khi diễn ra Tháng hành động về ATVSLĐ do tác động của đại dịch 

Covid-19, trong 5 tháng đầu năm 2020 theo số liệu tổng hợp Sở Kế hoạch và 

Đầu tư toàn tỉnh đã có có 5.119 doanh nghiệp, hợp tác xã ngừng hoặc tạm 

ngừng hoạt động, chiếm 46,2% tổng số doanh nghiệp và hợp tác xã trên địa bàn 

tỉnh. Trước những khó khăn đó, ngay sau dịch bệnh Covid-19 cơ bản được 

kiểm soát, các doanh nghiệp, hợp tác xã chủ yếu tập trung tạo điều kiện cho 

việc khôi phục sản xuất kinh doanh, tạo việc làm và thu nhập cho người lao 

động, do đó mà các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 

2020 cũng giảm đi rõ rệt so với những năm trước đây. 

Theo số liệu báo cáo của các sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp: Trong 

6 tháng đầu năm 2020 và dịp diễn ra Tháng hành động về ATVSLĐ, các sở, 

ngành, địa phương, doanh nghiệp đã tổ chức 131 lớp tập huấn, huấn luyện 

ATVSLĐ cho 9.723 người sử dụng lao động, cán bộ quản lý, cán bộ làm công 

tác an toàn và người lao động; khám sức khỏe định kỳ cho 12.099 người lao 

động; tổ chức quan trắc mội trường tại 32 cơ sở, doanh nghiệp; tổ chức 18 đợt 

phát động phong trào thi đua về ATVSLĐ với sự tham gia của 2.320 người; tổ 

chức 10 cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành và từng ngành về pháp luật lao 

động, bảo hiểm xã hội và công tác an toàn vệ sinh lao động tại 197 đơn vị, 

doanh nghiệp, phát hiện và xử lý 114 trường hợp vi phạm; đặt in cấp phát 

11.689 sách, tài liệu, tờ rơi; tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 12 thân nhân và 

người bị tai nạn lao động….Tổng kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020 là 1.245 triệu đồng, trong đó: Ngân sách 

nhà nước 360 triệu đồng, kinh phí của doanh nghiệp là 985 triệu đồng (có biểu 

tổng hợp chi tiết kèm theo) 
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V. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Công tác chỉ đạo ở một số đơn vị sở, ban, ngành và UBND huyện còn 

bộc lộ một số tồn tại như: Các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động chưa 

bám sát tình hình thực tế của địa phương, đơn vị; việc chấp hành chế độ báo 

cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ của một số sở, ngành, địa 

phương, doanh nghiệp còn chậm hoặc không có báo cáo nên khó khăn cho 

công tác tổng hợp chung của tỉnh; 

2. Công tác tuyên truyền còn mới dừng lại ở góc độ điểm tin các hoạt 

động hưởng ứng, chưa tập trung phản ánh đưa tin các vụ, các hành vi vi phạm 

quy định của pháp luật về: lao động, tiền lương, BHXH và an toàn vệ sinh lao 

động cũng như vai trò trách nhiệm của chính quyền, các cơ quan chức năng  

nhằm bảo vệ quyền lợi cho người lao động và môi trường sản xuất bền vững;      

3. Tháng hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2020 diễn ra trong 

bối cảnh đặc biệt khó khăn trước những thiệt hại to lớn của đại dịch Covid-19, 

các hoạt động hưởng ứng tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh do 

đó cũng bị ảnh hưởng, việc tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của nhiều doanh 

nghiệp cũng chưa thực sự được quan tâm, đặc biệt trong các doanh nghiệp vừa 

và nhỏ; công tác huấn luyện ATVSLĐ cho người sử dụng lao động đạt tỷ lệ 

thấp, nhiều người lao động chưa được huấn luyện; tại các doanh nghiệp vẫn để 

xảy ra tình trạng tai nạn lao động chết người (6 tháng đầu năm 2020 trên địa 

bàn tỉnh xảy ra 02 vụ tai nạn lao động làm 2 người chết liên quan đến lĩnh vực 

thi công xây dựng); hoạt động thanh tra, kiểm tra ở các cấp, các ngành hầu như 

không thực hiện để tập trung triển khai phòng chống đại dịch Covid-19. 

4. Kinh phí tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động đã được 

bố trí nhưng chưa đáp ứng với yêu cầu đặt ra. 

VI. NHIỆM VỤ THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động thông tin, truyền thông về ATVSLĐ 

và các hoạt động sau Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020, đặc biệt chú 

trọng vào các nội dung tuyên truyền Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn 

bản hướng dẫn thi hành, tổ chức tập huấn hướng dẫn các doanh nghiệp vừa và 

nhỏ áp dụng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động gắn với Chương trình 

mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp, Việc làm và An toàn lao động năm 2020. 

2. Chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện 

nghiêm túc các tiêu chuẩn quy phạm về ATVSLĐ; đầu tư đổi mới công nghệ, 

cải thiện điều kiện làm việc; đánh giá và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an 

toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; thực hiện kịp thời, đầy đủ việc trang cấp 

phương tiện bảo vệ cá nhân, khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng hiện vật cho 

người lao động; kiểm định, khai báo sử dụng các máy, thiết bị có yêu cầu 

nghiêm ngặt về ATVSLĐ; tăng cường huấn luyện an toàn vệ sinh lao động; bố 

trí cán bộ theo dõi công tác ATVSLĐ, thành lập và nâng cao hiệu quả hoạt 

động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên. 
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3. Đề nghị các Sở, ngành, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ theo dõi 

chỉ đạo sâu sát thực hiện những nội dung về ATVSLĐ; tăng cường công tác 

quản lý nhà nước, kịp thời xử lý nghiêm những đơn vị, cá nhân vi phạm. 

4. Tổ chức tổng kết đánh giá hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về 

ATVSLĐ năm 2020 cấp tỉnh, cấp huyện và các cơ quan, doanh nghiệp để rút 

kinh nghiệm, hoàn thiện và nâng cao hiệu quả quản lý công tác an toàn lao 

động, vệ sinh lao động, nâng cao chất lượng tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động các năm tiếp theo./. 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Bộ Lao động - TBXH; 

- UBND tỉnh;  
 

- Các Sở, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố;  
- Chủ tịch, các Phó chủ tịch và các thành viên 

Hội đồng ATVSLĐ tỉnh; 
 

- Lưu VT, LĐVL  
  Nguyễn Trí Lạc 
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BẢNG TỔNG HỢP 
SỐ LIỆU KẾT QUẢ TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ ATVSLĐ NĂM 2020 

 

(Kèm theo báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động) 
 

TT Các hoạt động Đơn vị Số lượng Ghi chú 

1 

Các lớp tập huấn, huấn luyện trong 6 tháng năm 2020 

hưởng ứng Tháng hành động 
Lớp 131 

 

Tổng số người được huấn luyện, trong đó: Người 9.723 
 

Huấn luyện cho người quản lý phụ trách công tác an toàn, 

vệ sinh lao động (nhóm 1) 
Người 226 

 

Huấn luyện người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động 

(nhóm 2) 
Người 342 

 

Huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (nhóm 3) 
Người 3.370 

 

Huấn luyện cho nhóm 4 - người lao động Người 3.768 
 

Huấn luyện cho người làm công tác y tế (nhóm 5) Người 1.703 
 

Huấn luyện cho an toàn, vệ sinh viên (nhóm 6) Người 210 
 

Huấn luyện cho người lao động làm việc không theo hợp 

đồng lao động (nếu có) 
Người 104 

 

2 
Tổ chức tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin trên truyền 

hình, báo chí 

Tin, bài/ 

Cuộc 
146 

 

3 Ấn phẩm thông tin (sách, tài liệu, tờ rơi) Quyển/Tờ 11.689 
 

4 

Phát động, triển khai các phong trào thi đua về 

ATVSLĐ 

Phong 

trào 
18 

 

Số người tham gia Người 2.320 
 

5 

Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động 
Cuộc thi 01 

 

Số lượng người tham gia Người 5.721 
 

6 
Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi Cuộc thi - 

 

Số lượng người tham gia Người - 
 

7 

Số cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành và từng ngành 

về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức trong Quý II. 
Cuộc 10 

 

Số doanh nghiệp, cơ sở được thanh tra, kiểm tra Cơ sở 197 
 

Số vi phạm được phát hiện Vi phạm 114 
 

8 

Tự kiểm tra về ATVSLĐ; rà soát phát hiện các nguy 

cơ rủi ro, bổ sung các nội quy, quy trình làm việc an 

toàn. 
   

Các nguy cơ, rủi ro được phát hiện Nguy cơ 180 
 

Các nội quy, quy trình làm việc an toàn được xây dựng,  

bổ sung 

Nội quy/ 

Quy trình 
125 
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9 

Quan trắc môi trường lao động    

Số cơ sở sản xuất thực hiện quan trắc môi trường lao động Cơ sở 32  

Số cuộc thực hiện quan trắc môi trường lao động (đối với 

cơ sở sản xuất) Số cuộc 32  

10 

Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động Cuộc 419  

Tổng số người được khám Người 12.099  

11 
Số cơ sở sản xuất tổ chức Lễ phát động hưởng ứng 

Tháng hành động Cuộc -  

12 Thăm gia đình nạn nhân, người bị nạn 
Nạn nhân/ 

Gia đình 53  

13 Tổ chức hội thảo/hội nghị, đối thoại Cuộc 202  

14 

Khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động:    

Tập thể Tập thể 38 
 

Cá nhân Cá nhân 155 
 

15 

Số vụ tai nạn xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2020 

Trong đó: 
Vụ 8  

Tổng số người bị tai nạn Người 8 
 

Số người chết Người 2 
 

Số người bị thương nặng Người 6 
 

16 

Kinh phí tổ chức tháng hành động  
1.245 

 

Ngân sách nhà nước cấp cho các sở, ngành và các huyện, 

thành phố, thị xã 

Triệu 

đồng 
260 

 

Kinh phí của doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 
Triệu 

đồng 
985 

 

17 Các nội dung khác (nếu có)  
0 
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