
LIEN DOAN LAO DONG  TP.HO ci-ii MINH CONG  HOA xA HOI  CHcJ NGHTA VIT NAM 
LIEN BOAN LAO BONG QU4.N 1 Bôc 1p -  Ti.r do - Hanh phüc  

S6: A/KH-LDLD Quán 1, ngàyotháng 4 näm 2020 

KE HOACH 
T chuc Tháng hành dng ye An toàn, v sinh lao dng näm 2020 

Can cir Ké hoch so 06/KH-LDLD ngày 16/4/2020 cüa Ban Thu&ng vi Lien 
doàn Lao dng Thành phô Ho Chi Minh ye vic to chüc Tháng hành dng ye An 
toàn, v sinh lao dng nãm 2020, Lien doàn Lao dng Quãn 1 xây dirng kê ho.ch tO 
chüc các hoat dng nhàm hu&ng irng Tháng hãnh dng ye an toàn v sinh lao dng 
(ATVSLD) nam 2020 vâi các ni dung chü yêu nhu sau: 

i. ciiiU oE, THrn GIAN VA NGUYEN TAC TO CII(JC 

1. Chü dé: "Bay minh cãi thin diêu kiin lao dng và kim soát các nguy co' 
rüi ro ye an toàn, v sinh lao dng ti noi lam vic". 

2. Thbi gian: 

- Thai gian: Tháng hành dng v ATVSLD näm 2020 dirge t churc t1r ngày 
0 1/5/2020 den ngày 31/5/2020. 

3. Nguyen tc to chu'c các hoit dng htr&ng irng Tháng ATVSLB 

- Các hot dng huOng 1mg Tháng hành dng ye ATVSLD nàm 2020 tp trung 
vào vic nãng cao nh9.n  thrc va thüc trách nhim cüa ngu&i lao dng NLD), nguôi 
sü dmg lao dông (NSDLD) ye cong tác an toãn v sinh lao ding, nhât là lao dng, 
san xuât trong th&i diem djch bnh Covid-19, dam bào tuyt dôi an toàn den tInh 
mng, sirc khOe cüa NLD, không dê dch bnh lay lan trong cOng nhân lao dng. 

- Thirc hin nghiêm su chi dao cüa Bo ChInh trj, Ban BI thu, ChInh phü, Thu 
tixàng ChInh phü, Ban chi dao  quôc gia ye chü dng phông chOng djch bnh va các 
chInh sách tang cu&ng cOng tác phông chông dch Covid-19 cüa Thành üy -Uy ban 
nhân dan Thành phô Ho ChI Minh. 

- Phi hgp v&i các ngãnh chirc näng có lien quan; Phông Lao dung - Thuang 
binh và XA hi trong vic to chrc triên khai các hot dng hithng üng Tháng hãnh 
dng ye ATVSLD nãm 2020. 

II. NOI DUNG HOTBQNG 

1. Ni dung hot dng cüa Lien doàn Lao dng Qun 1: 

- Can cr Huâng dn cüa Lien doàn Lao dng Thành ph& chü dng tham ml.ru 
yrj Qun üy và phOi hçp vói chInh quyên xây dmg chuong trInh tO ehrc các ho.t 
dng dê huông rng Tháng hành dng v ATVSLD vâi các ni dung phü hgp chü dé 
yà däc diem tInh hInh thuc tin yà gän vi Tháng COng nhân lan thu 12 - nãm 2020. 
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- Da dng boa hInh thirc tuyên truyn, ph bin v chInh sách, pháp 1ut và kin 
thirc v ATVSLD; giáo di1c nâng cao nh.n thi.rc, thurc, trách nhim cüa NSDLD, 
NLD trong vic thrc hin các quy djnh ye ATVSLD, nhât là cong tác phông, chông 
dich bênh Covid-19. 

- Thrc hin có hiu qua "Tháng hành dng v an toàn, v sinh lao dng" gn v6i 
phong trào "Xanh - Sach - Dep, Báo dam an toàn v sinh lao dông" và Chi thj 19 cüa 
Thârih üy "Ngwài dan thành phó không xá rác ra dithng và kênh rach, vi thành phó 
sçzch và giám ngáp nzthc" và Cuç5c van dóng chóng rác thai nha, vn dng cong 
nhân lao dng tham gia lam v sinh may moe, thiêt b, nba xuing, day manh  cài thin 
diu kin lao dng và kiêm soát các nguy ca rüi ro ye an toàn, v sinh lao dng tai 
nai lam vic, nâng cao chat hscng büa an ca ngir&i lao dng. 

- Thành l.p, kin toàn, xây drng quy ché hoat dng cüa mang li.râi An toàn v 
sinh viên, day manh  vic phát triên ye so luçmg, nâng cao chat luçmg và hiu qua boat 
dng cüa mang luâi an toàn v sinh viên các ca si san xuât. 

- T chirc và tham gia Hi thi an toãn v sinh viên giOi theo cim thi dua; htrOng 
dn doàn viên và nguOi lao dng t?i  dan vj có to chrc cong doãn tham gia thi online 
tim hiêu ye an toàn v sinh lao dng, phOng chông cháy no; kp thyi khen thuàng 
doàn viên, NLD có các sang kiên, giâi pháp cài tiên k thut, cài thin diêu kin lam 
viêc, nãng cao nang suât lao ding và bào dam ATVSLD, dông thai xem xét dê xuât 
biêu duong an toàn v sinh viên tiêu biêu cap Thành phô lan thu nhât näm 2020. 

- Phi hqp v&i PhOng Lao dng —Thuang binh và Xã hi trong các boat dng 
thông tin tuyên truyên, huãn luyn và cong the phOng chôn djch Covid-19; phôi hgp 
các ca quan chüc nang dja phirang tong các boat dng kiêm tra, giám sat vic chap 
hânh pháp 1u.t, ttx yân, dôi thoai chInh sách lien quan den ngi.rai lao dng tai  cac 
doanh nghip; chãm lo, bão dam quyên igi cüa doàn viên và ngir&i lao dng. 

- Hi.rang dn các cong doàn co s& trrc thuc t  chüc các boat  dng thit thrc, 
hiu qua, tp trung và huang ye co s&, doanh nghip và ngu&i lao dng, tham gia 
giám sat ciing doanh ngbip thirc hin bão dam ba an giüa ca cüa ngu&i lao dng... 

- ,Rà soát, nâm tInh hinh yà h trçl cho các cong nhãn bj tai nn lao dng dang 
sinb song trên dja bàn qun g.p khó khãn do ãnh hithng b&i dch bnh Coyid-19. To 
chrc h9p mt yà tng qua cho cong nhân b tai nn lao dng (TNLD) có t)' l thuang 
tt tü 3 1% tth len, nhãn k' nim ngày Quôc tê lao dng 1/5 theo huóng dan c1ia 
Thành phô và phü hçip vOi tInh hInh djch bnh Coyid-19. 

2. Ni dung hot dng cüa cong doàn co s&: 

- Ban chip hành cOng doàn ca so phi hqp v&i NSDLD duy trI cac boat dng 
thi.r&ng xuyên ye ATVSLD theo quy dj.nh pháp luat, trong do t4p trung t chc các 
boat dng thiet thirc d bithng rng Tháng hành dng tai  ca sO; Chü dng dê xuât yà 
phôi hqp yOi ca quan chüc nàng, chIith quyên dông cap xây dirng y  trin khai các 
boat dng Tháng hânh dng ye ATVSLD gan yth Tháng Cong nhân lan thu 12 - nãm 
2020. 

2 



- Ban ch.p hành cong doãn c s phi hcp v&i NSDLE) to chirc các hot dng 
htr&ng üng Tháng hành dng ye ATVSLD nãm 2020 tai  co si nhu: To churc tp hun 
ye cong tác ATVSLD cho NLD và mg luâi an toân v sixth viên, bôi dixông các k5 
nàng nhn din, dánh giá nguy ca rüi ro ye ATVSLE) t.i ncii lam vic, khám sire khOe 
dnh k' và khám bnh nghê nghip cho nglx&i lao dng; rà soát, bô sung, hoãn thin 
các ni quy, quy trInh, bin pháp k5 thut an toàn lao dng tai  các b phn, phân 
xlx&ng; rà soát, dánh giá các nguy ca, rüi ro ye ATVSLD; to chirc các boat ding thirc 
hành, thao diên xir l six cô k thu.t ye ATVSLD; to chirc các cuc thi, sang kiên câi 
thin diêu kin lam vic; cir ngui tham dir hi thi can b, an toàn v sinh viên giôi; 
thäm hOi, dng viên các nn nhãn và gia dInh nan  nhãn bj TNLD, bnh nghê nghip; 
tO chirc phong trào thi dua ye ATVSLD, phong trào "Xanh — SQch — Dçp, Báo dam 

an toàn v sinh lao dng", xây drng van hóa an toãn lao dng ti ncxi lam vic. 

Ill. TO CHC THC HIN 

1. Lien doàn Lao dng Qun 1: 

1.1. B3 phIn ChInh sách pháp luât: 

- Tham mixu K hoach t chirc các hoat dng hu&ng img Tháng hânh dng v 
An toãn v sinh lao dng näm 2020; theo dôi, tOng hcp, báo cáo kêt qua thirc hin ye 
Lien doàn Lao dng Thành phô. 

- Phát dng phong trào "Xanh - Sçich - Dçp, bâo dam an toàn v sinh lao 
dng" và xay dçrng van bOa an toàn tai  ncii lam vic trong L khai mac  Tháng Cong 
nhân lan thir 12 nãm 2020 dirge tO ch'crc vào ngày 12/5/2020 (Thir Ba) tai  22 Nguyen 
Birth Khiêm, phixOng Da Kao, qun 1. 

- To chirc thi tri1c tuyn v tIm hiu v ATVSLE) và hixóng dn doàn viên, cong 
nhân, viên chirc, ngithi lao dng tham gia thi online do LDLD Thành phO to chirc. 

- Thäm tng qua, trao s tit kim ttxgng trirng bng tiên mt trj giá 5 triu 
dOng cho các trix?mg hcip bj tai nan  lao dng. 

- Kjp thèi t chuic tham hOi, dng viên, chia sé yà tháo g khó khãn di vi doàn 
vien, NLf) bj ânh huOng djch bnh, các nan  nhân và gia dinh nan  nhân bj TNLD, 
BNN; Tong hqp, tham mini cong tác khen thithng chuyên dé ATVSLD và cOng tác 
phOng chông djch COVID-19. 

1.2 B3 phçin Tuyên giáo 

- Thông tin tuyen truyn v& hoat dng các cap cOng doãn hu&ng irng Tháng 
ATVSLD gãn vth Tháng Cong nhãn lan 12 - nám 2020; huóng dan các cap cong doàn 
da dg các hmnh thirc tuyên truyen trirc quan sinh dng: to chirc treo, phát hành các 
pano, áp phIch, tài 1iu hrnvng dn tuyên truyên ye các quyên, nghTa v11 và trách nhim 
cira nguäi sir diing lao dng, các nguy co rim ro và các bin pháp phOng ngi'xa nguy cci rim 
ro ye ATVSLD, giâi pháp phOng chOng dich bnh COVID-19, tOng hgp các kién ngh 
khO khän vuàng mac ngu&i lao dng b ãnh hung tr djch bnh COVID-19. 

- Vit tin dàng tài thông tin tuyên truyn, phân ánh kt qua hot dng Tháng 
hành dng ye an toàn v sinh lao dng; tuyên truyên, phô biên nhân rng các guang 
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din hInh thrc hin tt phong trào "Xanh - sach - dp, Bào dam an toàn v sinh lao 
dng". 

2. Cong doãn cr s& tric thuc: 

- Can cü K hoch cüa Lien doãn Lao dng Qun 1, chü dng xây dirng K 
hoach t chüc các hoat dng dê hu&ng lrng Tháng hãnh dng ye ATVSLD vi các 
ni dung phü hcp chü dê và d.c diem tInE hInh cüa &m vj, ngânh và gãn v&i Tháng 
Cong nhân nãm 2020. 

- Triên khai tài lieu tuyên truyên den các doàn viên cong doàn, ngui lao dng 
taidanvj. 

- Tham gia thi trrc tuyn ye tIm hiu ye ATVSLE) và hi thi online do LDLE) 
Thành phô to chtrc. 

- Tong hqp danh sách cong nhãn bj tai nan  lao dng, bnh ngh nghip có hoàn 
cânh khó khãn gri ye Lien doàn lao dng Qun 1. 

- Thrc hin có hiu qua "Tháng hành dng v& an toân, v sinh lao dng" g.n vri 
phong trào "Xanh - Sach - Dep, Báo dam an toàn vç sinh lao dóng" và Chi thj 19 cüa 
Thành üy "Ngwài dan thành phó khóng xá rác ra dithng và kênh rch, vi thành phó 
sgch và githm ngçp nzthc" và Cuç5c van dng chóng rác thai nha, vn dng cong 
nhân lao dng tham gia lam v sinh may móc, thiêt bj, nhà xung, day mnh câi thin 
diêu kin lao dng và kiêm soát các nguy co rüi ro ye an toàn, v sinE lao dng tai 
noi lam vic, nâng cao chat h.rqng büa an ca ngu&i lao dng. 

- Cong doàn co s& phM hgp vth NSDLD duy trI các boat dng thi.thng xuyên v 
ATVSLD theo quy djnh pháp lut, trong do tp trung tO chirc các hoat dng thiét thirc 
dé hu&ng rng Tháng hànhdngtai co s&; Chü dng de xuât và phôi hçp vâi co quan 
chirc nãng, chInh quyên dông cap xây dirng và triên khai các boat dng Tháng hành 
dng ye ATVSLD gän vi Tháng Cong nhân näm 2020. 

- Cong doàn co s1 phi hçip vi NSDLD t chüc các hot dng hu&ng irng 
Tháng hành dng ye ATVSLE) näm 2020 tai  co s nhix: To chirc tp huan ye cong tác 
ATVSLD cho NLI) yà mg luói an toàn ye sinE viên, bôi duàng các k5 näng nhn 
din, dánh giá nguy cci rüi ro ye ATVSLD t?i  noi lam vic, khám src khOe djnh k' 
và khám bnE nghê nghip cho ngthi lao dng; rà soát, bô sung, hoàn thin các ni 
quy, quy trInh, bin pháp k thut an toàn lao dng tai  các b phn, phan xithng; rà 
soát, dánh giá các nguy co, rüi ro ye ATVSLD; tO chüc các hoat dngthirc hành, thao 
dien xü 1 su cO k5 thuât ye ATVSLD; to chirc các cuc thi, sang kiên cài thin diéu 
kin lam vic; cir ngthi tham dr hi thi can b, an toàn ye sinh yin giOi; thãm hOi, 
dng vien các nan nhân yà gia dinE nan  nhân bj TNLD, BNN; to chirc phong trào thi 
dna ye ATVSLD, phong trào "Xanh — Sach — Dp, Bâo dam an toàn v sinh lao 
ding", xây drng van hóa an toãn lao dng tai  ncii lam vic. 

Ban Thi.thng vii Lien doân Lao dng Qun 1 d nghi các don vi can cr tInh hInh 
tai don yj  tO chüc triên khai thuc hiên yà báo cáo ket qua Tháng hành dng ye an 
toãn, y  sinE lao dng nãm 2020 (theo mâu dinE kern) ye Lien doân Lao dng Qu.n 
l(thong qua Bô phn chinE sách pháp 1u.t, dlc Hoàng Thj Ha, so din thoai — 
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..BAN THIIcTh4G VJ 
TICH 

' S.4 CHA HAH 

iL!E 'w 

rirolig Thi Minh Dung 

0982.206.192) trithc ngày 28/5/2020 dé tong hp báo cáo ye Lien doãn Lao dng 
Thãnh phô Ho ChI MinE .1. 

Ncri nhân: 
- Ban CSPL LDLD.TP (d b/c); 
- BTV, BCH LDLD Qi; 
- Cong doàn co so. 
- Li.ru VP, CSPL. 
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PHIJ LUC 1 
Khu hiu hu&ng ung Tháng hành dng v ATVSLD näm 2020 

- Nhi 1it hirông üng Tháng hành dng ye an toàn, v sinh lao dng nm 2020. 

- Tuãn thu ni qui, qui trInh, bin pháp lam vic an toàn d bâo v chInE mInh, 
dng nghip vã gia dInh. 

- Câi thin diu kin lam vic vi an toãn, süc khôe và tInh mng cUa ngl.r&i lao 

dng. 

- Tai nn lao dng, bnh ngh nghip có the phông tránh &rçYc nu chüng ta 
lam tht cong tác phông nglra. 

- Bão v src khOe ngui lao dng - Bâo v ngun nhân lrc cüa dt nuâc. 

- Chü dng khám phát hin bnh ngh nghip gop phn bâo v lqi Ich cho ca 
sâ lao dng. 

- Môi tnrrng lam vic an toàn — T& cho bn, cho doanh nghip. 

- Hay nghi v an toàn tri.r&c khi hành dng. 

- Nói không vi tai nn lao dng. 

- Doanh nghip và ngu&i lao dng tIch crc, chü dng thirc hin các quyn và 
trách nhim cüa mInE theo Lut An toãn, v sinh lao dông. 

- Chung tay xây dirng van hoá an toàn ti ncii lam vic. 

- An toàn d san xu.t, san xu.t phài dam bâo an toãn. 

- Suy nghi và hành dng vi mic tiêu không tai nn lao dng, bnh ngh nghip, 
cháy n ti noi lam vic.I. 
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