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KẾ HOẠCH 

Về việc triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 
 

Thực hiện Kế hoạch số 2615/KH-UBND ngày 21/4/2020 của UBND thành 

phố về tổ chức thực hiện Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng; Sở Tài chính xây dựng Kế hoạch Tháng hành động 

về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020, cụ thể như sau:   

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm An 

toàn, vệ sinh lao động (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.  

2. Tuyên truyền, 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 Trung ương Đảng về đẩy mạnh công tác 

ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, Kế 

hoạch số 30-KH/TU ngày 11/02/2014 của Thành ủy Đà Nẵng triển khai thực hiện 

Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng. 

3. Các hoạt động hướng ứng Tháng hành động năm 2020 phải thiết thực, hiệu 

quả, tiết kiệm. 

II. CHỦ ĐỀ VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN 

1. Chủ đề Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020: “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”. 

2. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/5/2020 đến ngày 31/5/2020. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công chức, viên chức, người lao động (CC, VC & NLĐ) thuộc Sở chủ 

động tuyên truyền và phổ biến chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2020: 

“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”. 

2. Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020, đề 

nghị CC, VC & NLĐ thường xuyên dọn dẹp, giữ vệ sinh chung tại nơi làm việc, 

không để tài liệu gần nguồn điện, tắt điện, tắt máy tính và các thiết bị điện trước khi 

ra khỏi cơ quan. 

3. Phòng Tin học và Thống kê thực hiện tuyên truyền chủ đề Tháng hành 

hành động về ATVSLĐ năm 2020 trên trang thông tin điện tử của Sở; thực hiện 
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đăng tải các nội dung tuyên truyền của Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng và 

Trang Thông tin điện tử của Sở Thông tin và Truyền thông. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng thuộc Sở (và tương đương) triển khai đến CC, VC & 

NLĐ thực hiện Kế hoạch này. 

2. Văn phòng chủ trì, phối hợp với các phòng, đơn vị có liên quan trong công 

tác triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động vì ATVSLĐ 

năm 2020 về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 30/6/2020. 

Trên đây là Kế hoạch Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 

2020 của Sở Tài chính./. 

 
Nơi nhận:  
- UBND thành phố (để báo cáo); 

- Sở LĐ-TB và XH; 

- BGĐ Sở; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Công đoàn, Chi đoàn Sở; 

- Lưu: VT, VBĐT, VP. 

 

   GIÁM ĐỐC 

                            

          

   

 
Nguyễn Văn Phụng 
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