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UBND TỈNH BẮC KẠN 

SỞ XÂY DỰNG 

Số:           /SXD-QLXD 

V/v Triển khai Tháng hành động 

về an toàn, vệ sinh lao động 

trong ngành xây dựng năm 2022. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           Bắc Kạn, ngày       tháng 4 năm 2022 

 

                Kính gửi:  

- Các Sở, ban ngành; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các chủ đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh; 

- Các Ban QLDA của tỉnh: Dân dụng&CN; Giao thông;  

Nông nghiệp và PTNT; 

- Ban QL các khu Công nghiệp Bắc Kạn; 

- Các doanh nghiệp hoạt động XD trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện theo Văn bản số 846/BXD-GĐ ngày 15/3/2022 của Bộ Xây dựng, 

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao 

động ngành Xây dựng năm 2022 trên địa bàn tỉnh như sau: 

1. Thời gian thực hiện: Từ ngày 01/5/2022 đến ngày 31/5/2022. 

2. Chủ đề của Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng 

năm 2022: "Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao 

động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt 

và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trong thi công xây dựng công trình”. 

3. Tổ chức tuyên truyền, phát động người lao động tham gia hưởng ứng Tháng 

hành động tại trụ sở làm việc, công trình xây dựng bằng các hình thức sau: 

- Treo băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền trong khu vực doanh nghiệp, công 

trường xây dựng, tuyên truyền các bài viết, thông tin nội dung về An toàn - Vệ sinh 

lao động - Phòng chống cháy nổ cho người lao động. Nội dung băng rôn, khẩu hiệu 

thực hiện theo phụ lục đính kèm văn bản này. 

- Tổ chức các buổi phổ biến đến toàn thể người lao động hưởng ứng Tháng 

Hành động. Phát động phong trào thi đua cam kết bảo đảm An toàn - Vệ sinh lao động 

- Phòng chống cháy nổ tại doanh nghiệp và tổ chức cho các tổ đội đăng ký đơn vị an 

toàn vệ sinh lao động, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ. 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ đảm bảo 

thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế, thích ứng an toàn, linh hoạt và 

kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. 

4. Tăng cường kiểm tra, rà soát việc thực hiện quy định về an toàn lao động 

trong hoạt động xây dựng. 

- Chủ đầu tư có trách nhiệm tổ chức kiểm tra, đảm bảo các tổ chức, cá nhân 

tham gia hoạt động xây dựng có đủ điều kiện năng lực thực hiện theo quy định pháp 

luật hiện hành. 



 
 

- Nhà thầu thi công nghiêm túc thực hiện công việc theo đúng biện pháp thi 

công được duyệt, bố trí nhân sự có trình độ và năng lực phù hợp, có chứng chỉ đào 

tạo, thẻ an toàn lao động theo quy định để thực hiện các công việc có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động và các công việc khác có liên quan. Biện pháp thi công phải 

được nhà thầu thi công xây dựng rà soát định kỳ và điều chỉnh cho phù hợp với thực 

tế của công trường. 

+ Tổ chức thực hiện đầy đủ các quy định chế độ chính sách về bảo hộ lao động 

cho người lao động như: trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, cải thiện điều 

kiện làm việc cho người lao động; khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện bệnh 

nghề nghiệp, ... 

+ Các biện pháp đảm bảo an toàn, nội quy về an toàn lao động phải được niêm 

yết công khai trên công trường xây dựng để mọi người biết và chấp hành; những vị trí 

nguy hiểm phải có cảnh báo đề phòng tai nạn. Tổ chức lắp các biển báo, rào chắn 

những khu vực nguy hiểm có nguy cơ tai nạn lao động. 

+ Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo đúng quy định pháp luật; 

phổ biến việc sử dụng an toàn các máy móc, thiết bị. Máy, thiết bị, vật tư phục vụ thi 

công có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động phải được kiểm định về an toàn trước 

khi đưa vào sử dụng, khi hoạt động phải tuân thủ quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn; 

bảo dưỡng sửa chữa thiết bị, đảm bảo điều kiện hoạt động an toàn của thiết bị. 

5. Tổ chức thực hiện: 

5.1. Tại Sở Xây dựng:  

- Phối hợp với Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ đối với các 

chủ thể đang tham gia thi công xây dựng. 

- Tích cực tuyên truyền về công tác ATVSLĐ thông qua cổng thông tin điện 

tử của Sở Xây dựng. 

- Treo băng zon, khẩu hiệu tại trụ sở cơ quan để hưởng ứng Tháng hành động 

ATVSLĐ. 

5.2. Tại các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thành phố. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về ATVSLĐ; hướng dẫn các 

doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tổ chức các nội dung, hoạt động 

hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp, hiệu quả; phối hợp với các cơ 

quan liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn về công tác ATVSLĐ tại các doanh 

nghiệp/công trình đang thi công xây dựng công trình. 

- Hướng dẫn các đơn vị sản xuất vật liệu xây dựng trên địa bàn hưởng ứng 

Tháng hành động về ATVSLĐ tại cơ sở sản xuất, đảm bảo vệ sinh môi trường và 

điều kiện làm việc cho người lao động. 

- Cử thành viên tham gia Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ 

trong xây dựng khi có yêu cầu. 

5.3. Các doanh nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng. 

- Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ 

năm 2022 theo nội dung, chủ đề trên cho phù hợp đảm bảo tính hiệu quả, thiết thực 

cho doanh nghiệp và người lao động. 



 
 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận trực thuộc triển khai các nội dung, 

hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ theo kế hoạch. 

- Phối hợp với Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ trong xây 

dựng theo kế hoạch. 

5.4. Kinh phí triển khai thực hiện: 

- Đối với Sở, ban ngành và UBND các huyện: Từ ngân sách nhà nước và các 

nguồn hợp pháp khác theo quy định. 

- Đối với các doang nghiệp hoạt động đầu tư xây dựng: Chi phí triển khai  

Tháng hành động về ATVSLĐ của đơn vị trên cơ sở chi phí hoạt động sản xuất kinh 

doanh của năm. 

5.5. Tổng kết và báo cáo kết quả. 

Các cơ quan, đơn vị tổng hợp, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động về 

ATVSLĐ trong xây dựng năm 2022 về Sở Xây dựng trước ngày 01/7/2022 để Sở 

Xây dựng tổng hợp báo cáo Bộ Xây dựng, UBND tỉnh (báo cáo theo mẫu quy định 

tại 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 ATVSLĐ hàng năm)./. 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Như kính gửi; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Cổng TTĐT Sở XD; 

- Lưu: VT, QLXD. 

Gửi bản giấy: 

- Các doanh nghiệp hoạt động ĐTXD; 

(có DS kèm theo). 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Hoàng Thị Thúy 

  



 
 

Phụ lục 

Khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 

(Kèm theo Văn bản số        /SXD-QLXD ngày     /4/2022 của Sở Xây dựng) 

 

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động trong thi công 

xây dựng năm 2022. 

- Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về An toàn, vệ sinh lao động, cải thiện 

điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả 

dịch COVID-19 trong thi công xây dựng. 

- Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc. 

- Thực hiện nghiêm nội quy, quy trình, biện pháp đảm bảo về ATVSLĐ tại nơi 

làm việc. 

- Phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp trong lao động, sản xuất là trách 

nhiệm của mỗi người. 

- Doanh nghiệp và người lao động chủ động thực hiện quyền, nghĩa vụ và 

trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động. 

- Chung tay xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. 

- Đảm bảo An toàn, vệ sinh lao động là hạnh phúc của người  lao động là sự 

phát triển bền vững của doanh nghiệp./. 
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