
LIEN DOAN LAO DONG  TP.HO CHI MINE CONG  HOA xA HOI  CHU NGHIA VIT NAM 
LIEN BOAN LAO BONG QUN 1 Bc 1p — Tr do — Hnh phác  

S: Ji. /KH-LDLD Qun 1, ngayjj tháng 4 nãm 2021 

KE HOACH 
To chü'c Tháng hãnh dng v An toàn, v sinh lao dng nàrn 2021 

Can c1r Hudng dn so 07/FID-LDLD ngày 19/3/202 1 cña Ban Thng vi Lien 
doân Lao dng Thãnh phô Ho ChI Minh ye vic tO chi.rc các hot dng hi.thng irng 
Tháng hành dng ye An toàn, v sinh lao dng (ATVSLD) näm 2021, Lien doàn Lao 
dng Qun 1 xây dixng ke hoch tO chirc các hoat  dng nhärn hu&ng lrng Tháng hành 
dng ye an toàn v sinh lao dng (ATVSLD) närn 2021 vi các nti dung chü yêu nhu 
sau: 

I. MUC IMCH YEU CAU: 

1. Muc Bich: 

Tuyên truyn, nâng cao thirc, nhn thi'rc c1ia ngithi sir dng lao dng 
(NSDLD), ngu'i lao dng (NLD) ye thirc hin cong tác ATVSLD và phàng chông 
dich Covid - 19; dOng thô day mnh các chtro'ng trInh phèng ngra tai nn lao dng, 
bnh nghê nghip (TNLD, BNN) trong các doanh nghip, don vj. 

Tip tc dy rnnh cong tác phi hcp giüa cong doàn các cp vi các Co quan 
chirc nàng, chInh quyên dông cap và NSDLD trong vic to chüc, triên khai các 
chuong trInh, hành dng ci the thiêt thirc dê phông ngi'ia YNLD, BNN; câi thin diêu 
kin lao dng, phát dng thi dna, day rnnh phong trào quân chiing lam cOng tác 
ATVSLD, gop phân xây dxng van boa an toàn tai noi lam vic. 

2. Yêu cãu: 

Vic t chrc các hot dng hurng lrng Tháng hành dng v ATVSLD c.n thit 
thxc, hiu qua, phi hcp vâi diêu kin lao dng, san xuât cüa da phuang, don v, 
doanh nghip. 

Chü dng tham gia, phi hcip v&i các cp, các ngành, các th chirc, co quan 
truyen thOng, doanh nghip và NLD dê thrc hin cO hiu qua dông thô'i bão dam yêu 
câu phOng, chông djch Covid-19 và an toàn, src khOe cho ngl.ri lao dng. 

II. NOT DUNG IIOT BONG: 

1. Chü d: "Tang cumg dánh giá, kim soát các nguy co rñi ro v an toàn, v 
sinh lao dng yà tham gia ca an toàn, ye sinh viên" nhàrn day mnh các hot dng 
phàng ngra TNLD, BNN ye tang cung sir tham gia tIch CIC ca cOng doân co s và 
di ngU an toàn v sinh yiên (ATVSV). 

2. Thô'i gian vã phm vi triên khai: 

Thi gian t chrc: Tháng hành dng v& ATVSLD nãm 2021 dugc t chirc tU 
ngày 01/5/2021 den ngày 3 1/5/2021. 

Pham vi trin khai: Trin khai dM Cong doàn c.p trên trrc tiêp co s& và cong 
doân cci s0 tren dia bàn Qun 1. 



3. To chüc Lê phát dng: 
To chirc phát dng Tháng hành dng ye An toân v sinh lao dng két hpp Lê 

phát dng Tháng cong nhân l.n thir 13 närn 2021, trong do lông ghép thông tin tuyên 
truyn, tp hun, phát tài lieu, n phm, phát dng v sinh may móc, thiêt bj va cac 
hot dng gn vth vic xây dimg van hóa an toàn ti nai lam vic, t'r do to sir lan tOa 
rng khp, dng th?yi bào dam tuân thñ dung các yêu câu ye phOng chông dich 
COVID-19, dam bão tuyt dôi an toàn den tInh mng, sirc khOe ci:ia NLD, không dê 
djch bnh lay lan trong cong nhân lao dng.. 

4. Các ni dung trçng tam: 
4.1. Ni dung hoit dng cüa Lien doàn Lao dng Qun 1: 

CAn ct'r Hithng dn cia Lien doân Lao dng Thành ph& chü dng tham rnru 
vói Quân fiy và phôi hçp vi chinh quyên xây dirng chu'orig trInh to chirc các ho?t 
dng d hung img Tháng hành dng ye ATVSLD vYi các ni dung phu h9p chü dê 
và d.c dim tInh hinh thirc tiên và gAn vói Tháng Cong nhân lan thir 13 - nãrn 2021. 

Da dang hóa hInh thirc tuyên truyn, ph bin v chinh sách, pháp 1u.t và kiên 
thüc v ATVSLD; giáo dc nâng cao nhân thixc, thi'rc, trách nhim ciia NSDLD, 
NLD trong viêc thrc hin các quy djnh ye ATVSLD, nhât là cong tác phông, chông 
djch bnh Covid-19... bang các phuong tin truyên thông ciia to chüc cOng doàn, các 
trang thông tin din tü', các fanpage, facebook. 

T chic It nht 01 lop tp hun, hun 1uyn k nãng lam vic an toân, k' nAng 
phOng ngra TNLD, BNIN, k9 nAng phucrng pháp hoat dng cüa di ngü ATVSV cho 
doàn viên và nguOi lao dng. 

Thrc hin có hiu qua "Tháng hành dng v an toàn, v sinh lao dng" gn vói 
phong trào "Xanh - Sgch - Dçp, Bdo dam an toàn v sinh lao dc3ng" và Chi thj 19 cüa 
Thành üy, vn dng cong nhân lao dng tham gia lam v sinh may móc, thiêt bj, nba 
xuOng, day manh  câi thin diêu kin lao dng vâ kiêm soát các nguy ca rüi ro ye an 
than, v sinh lao dng tai  noi lam vic. Biêu duo'ng, khen thuO'ng nhü'ng tam guoTig 
tp th, cá nhãn cO thành tIch xuât sAc, nhân rng các mO hInh hay, cách lam tOt, 
mang 1aj  hiu qua trong phong trào "Xanh - Sach - Dp - Dam bâo an toàn ye sinh lao 
dng". 

Tiên hành rà soát, thông kê danE sách cong nhân b tai nan  lao dng trên da 
bàn thành phO phiic v cho cOng tác thAm hói, dng viên, chia sé dOi vOi các cOng 
nhân bj TNLD, BNN kho khAn ánh hrnng do dch bnh Covid-19. To chüc h9p mat, 
thAm hOi và tang qua chäm lo cong nhân bj tai nan  lao dng, trong dO: TNLD cO t' 1 
thuang tt tü 31% den duOi 51%. Thäm và tng "So tiêt kim" cho CNVC-LD b 
TNLD n.ng, bnh nghê nghip (BNN) CO hoàn cânh dc bit khó khAn. 

T chirc ngày hi "VI sirc khOe nguOi lao dng" tai  cong doân c sO có dông 
lao dng nil 

Phi hçp vOi PhOng Lao dng —Thucmg birth vàXA hi kim tra có tr9ng dim 
dôi vOi các ngành, nghê, linh virc có nguy ca cao ye tai nan  lao dng, bnh nghe 
nghip, sr cô thiêt bj; kiêm tra vic xây dimg các ni quy, quy trInh, bin pháp báo 
dam an toãn v sinh lao dng, cOng tác huân luyn an toàn v sinE lao dng, cháy nO 
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nhur: xây ding, ngã cao, vt rcli, din, han ct kim loi, boa chit, khI du mö boa 
lông, lam vi.c trong không gian kin, các may, thiêt bj, 4t ti.r cO yêu câu nghiêm ngt 
ye an toàn lao dng. 

Huâng dn các cong doãn ca s& trrc thuOc  t ch'rc các ho.t dng thit thirc, 
hiu qua; tiêp tçic cUng Co nâng cao vai trà lc luqng an toàn v sinh viên, quan tam 
chãrn lo bâo dam ba an giUa ca cüa ngithi lao dng, tang cx&ng sirc khôe trong müa 
dlch thông qu vic thucing lugng Thôa 't.róc lao dng t.p the có ni dung ye chat 
luvng bUa an gif:ta ca, chê d an toàn v sinh vién, an toàn v sinh lao dng nhAm bâo 
v sic khôe, on djnh san xuât ben vüng cho ngithi lao dng. 

4.2. Ni dung hot dng cüa cong doàn co' sir: 

Ban ch.p hãrih cOng doàn cci so phi h9p vOi NSDLf) duy trI các hoat dng 
thu?mg xuyên ye ATVSLD theo quy djnh pháp lut, trong do tp trung to chirc các 
hot dng thiêt thc ãé hi.rOng üng Tháng hành dng t.i cci sO; Chü dng dê xuât và 
phôi hçrp vOi cci quan chirc näng, chinh quyên dông cap xây drng và triên khai các 
ho.t dng Tháng hành dng ye ATVSLD gàn vOi Tháng Cong nhân lan thu 13 - nàm 
2021. 

Ban chip hành cong doãn ccx sO phi hqp vOi NSDLD th chic các hot dng 
huOng üng Tháng hành dng ye ATVSLE) näm 2021 ti cci sO nhu: To chuc tp hun 
ye cong tác ATVSLf) cho NLD và mng hrOi an toàn v sinh viên, bôi drö'ng các k' 
näng nhn din, dánh giá nguy ccx rüi ro ye ATVSLD tai ncxi lam vic, khám sue khOe 
dnh k' và khám bnh nghê nghip cho ngtrOi lao dng; rà soát, bô sung, hoãn thin 
các ni quy, quy trInh, bin pháp k5 thu.t an toàn lao dng tai các b phn, phân 
xuOng; i'â soát, dánh giá các nguy cci, rUi ro ye ATVSLD; tO chrc các hot dng thrc 
hành, thao din xir l sti cO k thu.t ye ATVSLD; to chirc các cueic  thi, sang kiên câi 
thin diêu kin lam vic; cir ngirOi tham dir hi thi can be,,  an toàn v sinh viên giOi; 
thàm hOi, dng viên các nn nhãn và gia dInh nn nhân bj TNLD, bnh nghê nghip; 
to chO'c phong trào thi dua ye ATVSLD, phong trào "Xanh — Sqcli — Dçp, Btho dam 
an toàn v sin/i lao dng", xây dmg van boa an toàn lao dng t.i noi lam vic. 

III. TO CHC THIIC  111W 
1. Lien doãn Lao dng Qun 1: 
1.1. Bt5 phmn Cln'nli sac/i pháp luut: 
- Tham muu I( hoach th chuc các hoat dng huô'ng irng Tháng hành dng v 

An toàn v sinh lao dng nàm 2021; theo dOi, tOng hçp, báo cáo kêt qua thxc hin ye 
Lien doàn Lao dng Thành phô. 

- Phát dng phong trào "Xanli - Sçzch - Dp, báo dam an bàn v sinh lao 

dng" và xay drng van hóa an toàn tai  ncxi lam vic trong Lê khai m.c Tháng COng 
nhânlânthu 13 nàm 2021. 

- Thäm tng qua vá trao "St ti& kim" cho các truOng hqp bj tai nan  lao dng. 

- Thirc hin c.m nang tuyOn truyn v ATVSLD và cOng tác phOng chng djch 
Covid-19. 

- Kp thOi th chüc thàm hOi, dng viên, chia sé và tháo gO' khó khän d6i vOi 
doàn vién, NLD bi, ânh huOng djch bnh, các nan nhân và gia dInh nn nhân bj 
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QU&H 

THTJONG VU 

ff
CHU TICH 

II. - :'  •\ 

TNLD, BNN; T6ng hcp, tham muu cong tác khen thuing chuyên dê ATVSLD và 
cong tác phông chông djch Covid-19. 

1.2. BO p/ian Tuyên giáo: 
- Thông tin tuyên truyên ye hot dng các cap cOng doàn hthng 1rng Tháng 

ATVSLE) gn vri Tháng Cong nhân lan 13 - näm 2021; liixóng dan các cap cong doân 
da dng các birth thtrc tuyên truyên tnrc quan sinh dng: videoclip, infrographic, pano, 
áp phIch, bang ron tuyên truyên ye các quyên, nghia vi và trách nhim cüa nguô!i sü 
ding lao dng, các nguy cci rCii ro và các bin pháp phèng ngra nguy co riii ro ye 
ATVSLD, giái pháp phèng chông djch bnh Covid-19, tong hcTp các kiên nghi, khó 
khãn vu'áng mac ngi.thi lao dng bi ánh hithng tü djch bnh Covid-19. 

1.3. B3 phIn Nü' công: 

Tham mu'u to chi'rc ngày hi "VI sirc khOe ngui lao dng" t?i  cong doàn co so' 
có dông lao dng nil 

1.4. B5phIn Tàichmnh: 

Hithng d.n d1r trü vá quyt toán kinh phi t chirc các hot dng hu&ng g 
Tháng hành dng ye An toàn v sinh lao dng nãrn 2021. 

2. Cong doàn co' s& tri,rc thuc: 
- Can cr Ké hoach cüa Lien doàn Lao dng Qun 1, chi dng xây drng K 

hoch to chc các hot dng dê hu&ng üng Tháng hành dung ye ATVSLD vo'i các 
ni dung phü hcp ch de và dc diem tInh hInh cüa don vj, ngành và gàn vó'i Tháng 
COng nhân näm 2021. 

- Tng h9p danh sách cOng nhân bj tai nn lao dng, bnh ngh nghip có hoàn 
cánh khó khAn dê xuât chãm lo giri ye B phn ChInh sách pháp 1ut Lien doàn lao 
dng Qun 1, hn chót ngày 25/4/2021. 

Ban Thi.Rng vi Lien doàn Lao dng Qu.n 1 d nghj các cong doàn co so' can 
cir tInE hInh tai  dan vj tO chüc triên khai thrc hin và báo cáo két qua Tháng hành 
dng ye an toàn, v sinh lao dng nàm 2021 (theo mu dInE kern) ye Lien doàn Lao 
dng Qun 1 thông qua B phn chInh sách pháp lutt: 08.38222.98 1 — so ni b 12 
gp d/c Dtrong Lê Thuân — UVBCH LDLD qun 1 hoc lien h qua email: 
1dld.q1tphcm.gov.vn  truo'c ngày 26/5/2021 de tOng hcip báo cáo ye Lien doân Lao 
dng Thânh phO Ho ChI Minh .1. 

Ncrinhn: 
- Ban CSPL LDLD.TP (dê b/c); 
- BTV, BCH LDLD Qi; 
- Cong doân co sO 
- Liru: VP, CSPL. 

Huynh Vinh Lm 
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PHV LUC  1 
Khâu hiu hu'&ng frng Tháng hành dng v ATVSLD nãm 2021 

- Nhit lit huông ng Tháng hành dng v an toàn, v sinh lao dng Va Tháng 
Cong nhân nãm 2021. 

- TIch cvc  hurng 1rng phong trâo "Xanh — Sch — Dçp, Báo darn an toân v 
sinh lao dng". 

- Tang cithng dánh giá, kim soát các nguy co rüi ro ye ATVSLD Va sir tharn 
gia ci1a an toàn, v sinh viên. 

- Dánh giá nguy Co rüi ro v ATVSLD, cãi thin diu kin lam vic và nãng 
cao näng suât lao dng. 

- Chii dng rà soát, dánh giá các nguy co, rüi ro m.t ATVSLD và tuân thu các 
bin pháp phàng chng djch COVID-19 tai  ncii lam vic. 

- T chüc và tham gia huân luyn v ATVSLD day dCi dé phàng tránh TNILD, 
BNN. 

- Thrc hin nghiêm các ni quy, quy trInh và giâi pháp bào dam ATVSLD vâ 
phông chng djch COVID- 19 tai  nai lam vic. 

- Môi tnxèng lam vic an toàn - Tot cho ban,  cho doanh nghip. 
- TIch crc tham gia báo hiêm TNLD, BNN vi süc khöe và sr phát trin ben 

vftng cüa doanh nghip. 
- HAy nghi v an toàn trtrâc khi hành dng. 
- Chung tay xây dimg van hoá an toàn tai  noi lam vic. 
- Doanh nghip và nguii lao dng chü dng thirc hin các quyên, nghTa v và 

trách nhim v an toãn, v sinh lao dng. 
- Bâo v süc khôe ngixäi lao dng - Bâo v nguôn nhân lirc c11a dat nuc.I. 
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PHU LUC 2 
Tong hyp các hot dng Hu'ö'ng ü'ng Tháng hành ng v an toàn v sinh lao c1ng 

nãm 2021 

TT Các hoot dng Do'n vl 
s6 

lu9ng Ghi chit 

1 Xây ding chuang trinh, k hoach trin khai thirc hin 

2 Ban hãnh các van ban chi dao  các cp Cong doàn t chic cac hoat 
dng htrâng irng Tháng hành dng 

Tu' vin true tuyên ye ch do chInh sách ATVSLI) cho NLD 

So ngrYi nguYi 

4 
Các tin bài, phong su trên truyn hInh 

phongsir 

5 Các bài vit trên báo, tp chI, fanpage, fabook cita cong doàn bài 

6 Bang ron, khâu hiu, áp phIch chic 

7 TO rol, tranh dä phát hành tO 

8 An phãm thông tin khác (sách, báo, ban tin,...) quyn 

9 
Triên khai các phong trào thi dna v ATVSLD 

phong 
trào 

So tp thêlcá nhân tham gia 
Tp 

thê/cá 
nhân 

10 S sang kin cãi thién diu kién lao dông giâm thiu TNLD, BNN 
Sang kien 

11 S doàn viên, NLD d ngh TLD tang Bang Lao dng sang tao 
ngui 

12 
Tl chfrc thi vit, tryc tuyn ATVSV giôi, tIm hiu pháp 1ut v 
ATVSLD cuôc 

S hicmg ngrii tham gia nguOi 

13 

T chit'c tp hugn cong tác ATVSLD cho can b cong doàn, an 
toàn ye sinh viên 

SO Rip lop 

S ngirti tham gia nguôi 

14 

To chLi'c giám sat, kim tra lien ngành ye ATVSLD du'çc to chitc 
trong Qu Ill 2021 

S DN cong doàn phéi hçip giám sat, kim tra lien ngàiih DN 

S vi pham ducic phát hin Vi pham 

15 

CDCS phi hçrp vol ngtrOi SDLD trkim tra v ATVSLD; rà 
soát phát hin các nguy co riti ro, bô sung các ni qui, quy trInh 
lam viêc an toàn 

So CUÔC Cuôc 

Các nguy co, rüi ro ducic phát hien Nguy Co.  
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Các ni quy, quy trinh lam viêc an toân duoc xây dmg, bô sung 
Ni quy, 
quy trInh 

16 
So doanh nghip thành Ip  mng hrói an toàn v sinh viên DN 
S hrçng an toàn v sinh Vfl nguuOi 

17 S6 CNLD bj TNLD, BNN COng doàn to chtI'c thäm, tng qua NguOilgia 
dmli 

18 

Khen thuOng phong trào "Xanh - Stch - Dçp, Bão dam 
ATVSLD ' 

Tp the 
-Ca chic 

-Bngkhen chik 

- G/O'y khen chic 

Ca nhân 
- Bang khen chic 

- Giá'y khen chik 

19 

S v TNLD xãy ra trong 6 tháng du näm 2021 vu 

Trong do: Tong so ngu0i bj TNLD nguOi 

So vit chM nguoi vij 

S nguii chit nguOi 

S nguOi bj thiiong nng ngu01 

20 

s6 vy TNLD xãy ra trong thang 5/2021 vu 

Trong do: Tng s ngri bi TNLD ngu&i 

S vy chit nguôi vu 

S ngui chit nguO'i 

S nguO'i bj thuong ntng ngisOi 

21 

Kinh phi chi tO chác Thäng hành dng v an toàn v sinh lao 
dng: 

Ngân sách nhà nuO'c ho.c kinh phi cüa don vj dng 

Kinh phi h trçi, huy dng tr các ngun hçp pháp khác (nu co) ding 

Ngân sách cOng doàn dcng 

22 Các hoit ding khác (Nu co) 
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