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KẾ HOẠCH 

Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023 

------- 

Thực hiện Kế hoạch số 234/KH-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ 

sinh lao động năm 2023; theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Cục Thi hành án 

dân sự tỉnh Tuyên Quang xây dựng kế hoạch thực hiện như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Tổ chức “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” năm 2023 

nhằm nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động (ATVSLĐ); thực thi có hiệu quả Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn 

bản hướng dẫn thi hành; cải thiện điều kiện làm việc, chăm sóc sức khỏe công 

chức, người lao động; chủ động phòng ngừa, giảm ô nhiễm môi trường lao 

động, hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tiếp tục thực hiện có hiệu quả 

các văn bản chỉ đạo của Đảng, Chính phủ của ngành và địa phương đối với công 

tác an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). 

 - Việc tổ chức thực hiện phải đảm bảo hiệu quả, thiết thực, có trọng điểm, 

thu hút được sự quan tâm tích cực của các cơ quan, đơn vị, các tổ chức đoàn thể 

và toàn thể công chức, người lao động các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh. 

Tổ chức các hoạt động trong Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 

2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, có trọng tâm nhằm mang lại tính hiệu quả 

cao trong quá trình triển khai thực hiện. 

 II. NỘI DUNG 

 1. Chủ đề của Tháng hành động 

“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 và phạm vi triển khai 

- Thời gian tổ chức: Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 

2023 được tổ chức thường xuyên và cao điểm thực hiện từ ngày 01/5/2023 đến 

ngày 31/5/2023. 

- Phạm vi triển khai: Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 

2023 được thực hiện tại các cơ quan Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang. 

 3. Tổ chức các hoạt động Tháng hành động ATVSLĐ 
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- Tiếp tục triển khai, phổ biến tuyên truyền các văn bản của Đảng, Nhà 

nước, địa phương có liên quan tới ATVSLĐ(1) tới toàn thể công chức, người lao 

động trong các cơ quan Thi hành án dân sự của tỉnh; đồng thời sưu tầm các 

thông điệp, tài liệu, ấn phẩm có nội dung hoạt động tới công tác ATVSLĐ để 

đăng tải trên Trang thông tin điện tử, trang Facebook và zalo của Cục. 

- Tổ chức tuyên truyền bằng hình thức trực quan như treo băng rôn, 

khẩu hiệu về các nội dung liên quan đến tháng ATVSLĐ tại cơ quan, đơn vị, 

với khẩu hiệu “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao 

động năm 2023”. 

- Viết và sưu tầm các tin, bài, tài liệu, tranh ảnh có liên quan tới công tác 

tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt trong hoạt động ATVSLĐ để đăng tải 

trên Trang thông tin điện tử của Cục.  

- Vận động, khuyến khích công chức, người lao động trong các cơ quan 

thi hành án dân sự tỉnh tham gia các cuộc thi tìm hiểu pháp luật về ATVSLĐ 

(nếu có), cùng với đó thông tin tuyên truyền sâu rộng về các quyền, nghĩa vụ và 

trách nhiệm trong công tác ATVSLĐ của công chức, người lao động; phối hợp 

với các cơ quan trong công tác PBGDPL về ATVSLĐ. 

- Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho công chức, người lao động trong cơ 

quan, đơn vị. 

- Thường xuyên kiểm tra công tác phòng chống cháy nổ, hệ thống điện 

tại cơ quan để kịp thời phát hiện thiết bị không an toàn có phương án thay 

thế, sửa chữa... Chủ động phối hợp với các ngành liên quan tổ chức thực hiện 

thực hiện có hiệu quả. 

- Thường xuyên kiểm tra vệ sinh bồn nước sinh hoạt, bảo dưỡng thay thế 

hệ thống quả lọc của máy lọc nước để đảm bảo vệ sinh nguồn nước sạch phục 

vụ công chức, người lao động.  

- Tổ chức vào các ngày cuối tuần cho công chức, người lao động vệ sinh 

khuôn viên trụ sở, cơ quan sạch đẹp. 

                                           
 (1) Bộ Luật lao động; Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn thi hành;  

Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2012 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ 

trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Nghị định số 

145/2020/NĐ-CP ngày 14/2/2020 của Chính phủ  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động; Nghị định số 

88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp bắt buộc; Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Thủ tướng Chính phủ về 

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

20/02/2017 của Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động 

về An toàn, vệ sinh lao động; Kế hoạch số 4881/KH-BCĐTƯ ngày 28/11/2022 của Ban chỉ 

đạo Trung ương triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023; Kế 

hoạch số 234/KH-UBND ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc 

tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023... 
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- Kịp thời tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình là công 

chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị bị tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn (nếu có). 

4. Triển khai các hoạt động sau Tháng hành động 

- Tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, huấn luyện về 

ATVSLĐ, PCCC và CHCN cho công chức, người lao động trong cơ quan, đơn 

vị theo những nội dung, kế hoạch đã đề ra trong Tháng hành động để tạo ý 

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

người lao động. 

- Tổ chức các hoạt động chăm sóc sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho 

công chức, người lao động. Tạo điều kiện cho công chức, người lao động nghỉ 

ngơi, khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe khi cần thiết. 

- Tiếp tục triển khai, phổ biến các văn bản của Đảng, chính phủ, địa 

phương có liên quan tới an toàn, vệ sinh lao động. 

- Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 

2023 sau khi kết thúc tháng an toàn, vệ sinh lao động theo quy định (hoàn 

thành trước ngày 10/07/2023). 

5. Kinh phí thực hiện: Theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

 III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Cục, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án 

dân sự các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao thực hiện 

các nội dung trong Kế hoạch này phù hợp với điều kiện tại đơn vị.  

2. Giao Văn phòng Cục chủ trì, phối hợp với các đơn vị tham mưu giúp 

Lãnh đạo Cục tổ chức triển khai, theo dõi đôn đốc và tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện Kế hoạch./. 
 

 

Nơi nhận:   
- UBND tỉnh (B/cáo);  

- Sở Lao động, Thương binh và Xã hội;       

- Lãnh đạo Cục; 

- Các đơn vị thuộc Cục;                   

- Chi cục THADS các huyện, TP;    

- Trang TTĐT của Cục (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP (Hằng 15b). 

 

 

CỤC TRƯỞNG  
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tuyên 

 

(Thực hiện) 
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