ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN NGHI XUÂN
Số:2144 /UBND-LĐTBXH
V/v tăng cường triển khai công

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Nghi Xuân, ngày 02 tháng 11 năm 2021

tác An toàn, vệ sinh lao động
thích ứng với dịch Covid-19

Kính gửi:
- Các phòng: Kinh tế - Hạ tầng; Lao động - TB&XH;
- Liên đoàn lao động huyện;
- Ban quản lý các công trình đầu tư xây dựng cơ bản huyện;
- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;
- Các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện.

Thực hiện công văn số 7155/UBDN-VX2 ngày 27/10/2021 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Hà Tĩnh về việc tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao
động; trên cơ sở văn bản số 3722/LĐTBXH-ATLĐ triển khai công tác An toàn,
vệ sinh lao động thích ứng với dịch Covid-19; căn cứ vào tình hình thực tế công
tác an toàn, vệ sinh lao động tại các doanh nghiệp, hợp tác xã; công trình đang
xây dựng trên địa bàn, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các đơn vị liên quan, trên
tinh thần dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, cần tập trung triển khai
thực hiện các nội dung sau:
1. Thực hiện tốt Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban bí thư về đẩy
mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa,
hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản
hướng dẫn an toàn, vệ sinh lao động để người sử dụng lao động và người lao
động thực hiện nghiêm công tác an toàn, vệ sinh lao động trong quá trình sản
xuất, kinh doanh; đồng thời “Thích ứng An toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19” theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của
Chính phủ.
2. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật
về an toàn, vệ sinh lao động, nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động và
người lao động, đặc biệt chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm
việc an toàn tại các công trình xây dựng đang thi công và các doanh nghiệp sản
xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về mất an toàn vệ sinh lao động, nhằm ngăn
ngừa hiệu quả nguy cơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, kết hợp phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 trong quá trình hoạt động.
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3. Các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh rà soát, bổ sung nội quy, quy
trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động, phòng, chống cháy, nổ tại các bộ phận,
phân xưởng; thực hiện nghiêm túc việc kiểm định, khai báo đối với các máy, thiết
bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động; thực hiện đóng nộp
BHXH, BHYT cho người lao động đúng quy định.
Phối hợp với Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh và các đơn vị có chức năng
huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để tổ chức huấn luyện ATVSLĐ cho cán bộ,
nhân viên theo quy định của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và
Nghị định số 140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.
4. Đề nghị Liên đoàn lao động huyện tăng cường công tác tuyên truyền, vận
động người lao động chấp hành tốt các nội quy, quy trình làm việc an toàn; sử
dụng phương tiện bảo vệ cá nhân trong lao động nhằm hạn chế mức thấp nhất tai
nạn lao động, đảm bảo an toàn, sức khỏe và tính mạng cho người lao động.
5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý các doanh
nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về
lao động, chính sách tiền lương, BHXH, BHYT và công tác ATVSLĐ
Vậy, yêu cầu các đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, hợp tác xã triển khai
thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Bảo hiểm xã hội huyện;
- Lưu: VT, LĐTBXH.
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