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KẾ HOẠCH 

Triển khai tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 

 

Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-SNN ngày 06/01/2023 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về triển khai tổ chức tháng hành động về an toàn, 

vệ sinh lao động năm 2023.  

Chi cục Phát triển nông thôn xây dựng Kế hoạch tổ chức tháng hành động 

về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2023, như sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích 

- Thúc đẩy các hành động cụ thể nhằm cải thiện điều kiện lao động; 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, có hại và các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ 

tại nơi làm việc.  

- Nâng cao ý thức, nhận thức cho người sử dụng lao động và người lao 

động trong thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động; Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 

18/9/2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.  

2. Yêu cầu 

Tham gia các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 

2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tránh hình thức, lãng phí và thu hút được sự 

tham gia, phối hợp của các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và người lao 

động; các hoạt động cần hướng tới các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, 

người lao động trong lĩnh vực nông nghiệp và phát triển nông thôn. 

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN VÀ PHẠM VI TRIỂN KHAI  

1. Chủ đề năm 2023: “Tăng cường xây dựng quy trình, biện pháp làm 

việc an toàn và cải thiện điều kiện lao động, giảm căng thẳng tại nơi làm việc”.  

2. Thời gian: Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023 được tổ chức từ 

ngày 01/5/2023 đến hết ngày 31/5/2023. 

3. Phạm vi triển khai: Các phòng nghiệp vụ thuộc Chi cục .  

III. CÁC NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG TRONG THÁNG HÀNH ĐỘNG  

1. Các hoạt động tổ chức trong tháng hành động  



a) Tổ chức các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ  

- Tuyên truyền Luật An toàn vệ sinh lao động về các nguy cơ rủi ro mất an 

toàn lao động cũng như biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi 

làm việc và kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động để phòng ngừa tai nạn 

lao động. 

- Tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ đến cán bộ, công 

chức người lao động thuộc Chi cục, đặc biệt là về nguyên nhân và biện pháp 

phòng tránh các sự cố, các vụ tai nạn thường hay xẩy ra trong những năm qua.  

- Phối hợp với các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT, các doanh 

nghiệp, hợp tác xã, trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông 

nghiệp tuyên truyền, hướng dẫn về kỹ năng làm việc an toàn, các nguy cơ rủi ro 

mất an toàn lao động, các biện pháp kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại 

nơi làm việc cho người lao động để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, trong đó trọng tâm là các chủ thể sản phẩm OCOP.  

b) Tham gia các hoạt động kiểm tra về ATVSLĐ  

Tham gia các Đoàn kiểm tra chuyên ngành, liên ngành về ATVSLĐ. Nội 

dung kiểm tra tập trung vào các ngành nghề, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn 

lao động; việc thực hiện các quy định của pháp luật về ATVSLĐ; công tác huấn 

luyện về ATVSLĐ tại các tổ chức, cá nhân kinh doanh trong lĩnh vực nông 

nghiệp trong đó tập trung các chủ thể sản phẩm OCOP.  

c) Tổ chức một số hoạt động chuyên đề về ATVSLĐ; hoạt động cộng 

đồng có sự tham gia của doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại và người lao 

động,trong đó tập trung vào các chủ thể sản phẩm OCOP: Tư vấn, hướng dẫn, 

hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, cơ sở sản xuất, kinh doanh trong lĩnh 

vực nông nghiệp tổ chức xây dựng nội quy, quy trình làm việc an toàn, cải thiện 

điều kiện lao động. Hướng dẫn nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác đào 

tạo, huấn luyện về ATVSLĐ; thực thi hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động. 

2. Các hoạt động triển khai sau tháng hành động  

- Duy trì 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 ATVSLĐ để tạo ý thức 

nề nếp, thói quen tuân thủ các quy định về ATVSLĐ cho cán bộ, công chức 

trong đơn vị và người lao động.  

- Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, cơ sở sản 

xuất 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. 

- Tổng kết đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện tháng hành động về 

ATVSLĐ năm 2023 theo quy định.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  



1. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và nội dung của Kế hoạch này, tổ chức các 

hoạt động phù hợp hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2023; báo cáo 

kết quả tổ chức triển khai tháng hành động của Phòng về Phòng Phát triển nông 

thôn trước ngày 03/6/2023.  

2. Giao Phòng Phát triển nông thôn là đầu mối theo dõi, đôn đốc các 

phòng, cán bộ, công chức, người lao động triển khai thực hiện nội dung của Kế 

hoạch này; tham mưu tổng hợp báo cáo Sở Nông nghiệp và PTNT (qua Văn 

phòng Sở) kết quả tổ chức tháng hành động ATVSLĐ năm 2023 trước 

05/6/2023. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao 

động năm 2023. Chi cục Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng chuyên môn 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:  
- Sở Nông nghiệp và PTNT (báo cáo); 

- Lãnh đạo Chi cục; 

- Các phòng chuyên môn (thực hiện); 

- Lưu VT, Khánh. 
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