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KẾ HOẠCH  

Triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020  

của Ban Quản lý dự án Phát triển Khánh Hòa 

 

Thực hiện công văn số 1363/SXD-KTCL ngày 11/5/2020 của Sở Xây 

dựng về việc triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành 

Xây dựng năm 2020, Ban Quản lý dự án Phát triển tỉnh Khánh Hòa lập Kế 

hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh 

lao động (ATVSLĐ) ngành Xây dựng năm 2020 với những nội dung sau:  

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU: 

1. Mục đích: 

- Thúc đẩy các chương trình hành động cụ thể tại Ban QLDA, các Ban điều 

hành dự án, Đơn vị thi công các công trình, dự án do Ban QLDAlàm chủ đầu tư, 

ủy thác quản lý nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng cường công tác tự kiểm 

tra, rà soát các nội quy, quy trình đảm bảo 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.  

- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức 

trong việc thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 

18 tháng 9 năm 2013 của Ban Bí thư về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời 

kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. 

- Thúc đẩy các hoạt động cụ thể nhằm cải thiện điều kiện lao động; tăng 

cường công tác tự kiểm tra, rà soát các nội quy, quy trình bảo đảm an toàn, vệ 

sinh lao động, kỹ năng đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy 

cơ rủi ro về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại nơi làm việc trong ngành 

Xây dựng; xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, chủ động phòng ngừa, 

giảm ô nhiễm môi trường lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp đảm bảo sự ổn định và phát triển bền vững trong hoạt động thi công 

công trình xây dựng.  

2. Yêu cầu: 
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Đảm bảo thiết thực, hiệu quả, huy động được sự tham gia, phối hợp của 

các đơn vị là Ban điều hành dự án, các đơn vị thi công các công trình, dự án và 

người lao động.   

II. CHỦ ĐỀ, THỜI GIAN, PHẠM VI TRIỂN KHAI: 

1. Chủ đề: 

“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 trong xây dựng”. 

2. Thời gian và phạm vi triển khai: 

- Thời gian: từ ngày 15/5/2020 đến ngày 15/6/2020.  

- Phạm vi triển khai: Tất cả các Ban QLDA, Ban điều hành dự án, các đơn 

vị thi công các công trình, dự án thuộc quản lý của Ban QLDA Phát triển tỉnh 

Khánh Hòa.  

III. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG: 

- Các cán bộ phụ trách, cán bộ kỹ thuật của Ban QLDA, các Ban điều hành 

dự án đối với các dự án cho Ban làm chủ đầu tư, ủy thác quản lý làm việc với 

các Tư vấn giám sát, các Nhà thầu, đơn vị thi công, …thường xuyên kiểm tra, 

đôn đốc việc tổ chức, thực hiện các nội dung Tháng hành động về ATVSLĐ 

năm 2020 ở các đơn vị, cơ sở trực thuộc và yêu cầu triển khai các nội dung, 

nhưng không giới hạn, cụ thể như sau:   

 Treo băng rôn, khẩu hiệu tại các công trường thi công để tuyên truyền, 

hướng dẫn cho người lao động thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, nội dung khẩu 

hiệu hưởng ứng tham khảo công văn số 1004/BXD-GĐ ngày 10/3/2020 của Bộ 

Xây dựng.   

 Tổ chức thực hiện tự kiểm tra về công tác ATVSLĐ tại các đơn vị thi 

công các công trình theo hướng dẫn tại Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 

30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công 

xây dựng công trình. 

 Tổ chức đối thoại với người lao động, tổ chức công đoàn trong việc 

thực hiện chính sách pháp luật về ATVSLĐ. 

 Tổ chức bộ phận quản lý ATVSLĐ theo quy định tại Điều 36 Nghị 

định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định một số điều 

của Luật ATVSLĐ, Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 quy định về 

quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. 
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 Tăng cường đánh giá, quản lý các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi 

làm việc bao gồm các nội dung: Lập kế hoạch, triển khai và tổng hợp kết quả 

đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ theo hướng dẫn tại Thông tư số 

04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn 

lao động trong thi công xây dựng công trình, Thông tư số 03/2019/TT-BXD 

ngày 30/7/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 04/2017/TT-BXD 

ngày 30/3/2017 quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng 

công trình.  

 Rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật ATVSLĐ 

tại công trường, thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra về ATVSLĐ theo hướng 

dẫn tại Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 quy định về quản lý an 

toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. 

 Rà soát xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện ATVSLĐ đầy đủ về 

các kiến thức, kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động theo qui định tại 

Điều 17 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 

15/5/2016 của Chính phủ qui định chi tiết một số điều của Luật ATVSLĐ về 

hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi 

trường lao động, Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30/3/2017 Của Bộ Xây 

dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình.  

 Thống kê, phân loại đầy đủ và thực hiện các chế độ cho người lao động 

như: Thời gian làm việc, thời gian nghỉ ngơi, chế độ tiền lương, bồi dưỡng bằng 

hiện vật, khám sức khỏe, trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân, chế độ bố trí chỗ 

ở, nghỉ ngơi… 

 Tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về 

ATVSLĐ; thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động. 

- Phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ 

trong các Ban điều hành dự án, các tổ, đội thi công; tổ chức các cuộc thi, sáng 

kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, 

tuyên dương khen thưởng các tập thể, các cá nhân có thành tích trong công tác 

ATVSLĐ. 

- Xây dựng các thông điệp, khẩu hiệu, tài liệu truyền thông, đăng tải trên 

website của Ban QLDA tại địa chỉ http://kdpm.vn .  

- Tổng kết, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động ATVSLĐ năm 

2020 trước ngày 01/7/2020 gửi về cho Sở Xây dựng và trước ngày 15/7/2020 

gửi về cho Sở Lao động – Thương binh và xã hội (theo mẫu quy định tại Thông 

http://kdpm.vn/
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tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – 

Thương binh và xã hội).  

IV. NỘI DUNG THỰC HIỆN SAU THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN 

TOÀN, VỆ SINH LAO ĐỘNG NĂM 2020 

- Duy trì các hoạt động về ATVSLĐ theo qui định của pháp luật sau Tháng 

hành động ATVSLĐ; tiếp tục tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền, 

huấn luyện về ATVSLĐ cho người lao động theo chủ đề, nội dung đã đặt ra 

trong Tháng hành động để tạo ý thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các qui định về 

ATVSLĐ cho người lao động. 

- Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, 

rủi ro về ATVSLĐ; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về 

ATVSLĐ trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức 

các hoạt động chăm sóc sức khoẻ người lao động, khám sức khoẻ định kỳ và 

khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm 

tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có các biện 

pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không bảo đảm an toàn cho 

người lao động. 

- Triển khai thực hiện các nội dung, hoạt động theo kế hoạch ATVSLĐ đã 

xây dựng năm 2020; tiếp tục triển khai và tổng kết các cuộc thi, các phong trào 

thi đua về ATVSLĐ.  

V. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

Xây dựng kế hoạch, dự toán kinh phí tổ chức Tháng hành động về 

ATVSLĐ đưa vào Kế hoạch kinh phí hoạt động thường xuyên hàng năm của cơ 

quan  

VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Phòng Môi trường Xã hội theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn, kiểm tra các 

phòng chuyên môn cơ quan và các đơn vị liên quan thực hiện Kế hoạch này.  

2. Các phòng QLDA, bộ phận chuyên môn, cán bộ kỹ thuật: có trách 

nhiệm triển khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này, phối hợp chặt chẽ với 

phòng Môi trường Xã hội, báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động 

ATVSLĐ. 

3. Phòng Tài chính kế toán: có trách nhiệm cân đối, bố trí kinh phí theo 

nhu cầu thực tế, đảm bảo thực hiện tốt Kế hoạch này.  
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Trên đây là Kế hoạch Triển khai tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao 

động năm 2020 của Ban QLDA Phát triển tỉnh Khánh Hòa triển khai tổ chức 

thực hiện. Các phòng chuyên môn và toàn thể cán bộ viên chức Ban QLDA Phát 

triển tỉnh Khánh Hòa triển khai tổ chức thực hiện./.  

Nơi nhận:                                                                           GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh Khán Hòa (VBĐT, b/cáo); 

- Sở LĐTBXH (VBĐT, b/cáo); 

- Sở Xây dựng (VBĐT, b/cáo); 

- Các phòng chuyên môn của Ban; 

- Lưu VT, P.MTXH, Trâm.  
 

 

                                                                                  Châu Ngô Anh Nhân 
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