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BÁO CÁO
Tổng kết tháng hành động về ATVSLĐ
Thực hiện Công văn số 338/LĐTBXH-CSLĐ ngày 30/06/2022 của UBND
huyện Chư Pưh về việc báo cáo tổng kết Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao
động năm 2022.
UBND xã Ia Hla báo cáo tổng kết Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao
động năm 2022 như sau:
I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG
1. Công tác chỉ đạo, ban hành kế hoạch triển khai, kiểm tra, đôn đốc thực hiện:
Căn cứ các kế hoạch Kế hoạch số 114/KH-UBND ngày 26/4/2022 của UBND
huyện về tổ chức các hoạt động “Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2022.
UBND xã đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-UBND ngày 24/5/2022 về tổ chức
các hoạt động “Tháng hành động về ATVSLĐ” năm 2022. Ngay sau khi ban hành kế
hoạch, UBND xã đã tổ chức hội nghị giao ban với các công đoàn ở xã, yêu cầu từng
đơn vị đăng ký các nội dung hoạt động hưởng ứng Tháng ATVSLĐ có thời gian, địa
chỉ, đối tượng cụ thể.
Thực hiện chỉ đạo, hướng dẫn của UBND huyện, UBND xã đã xây dựng kế
hoạch, hướng dẫn công đoàn trực thuộc UBND xã chủ động triển khai các hoạt
động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 linh hoạt, sáng tạo, đem lại hiệu quả
thiết thực và góp phần phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong đoàn viên, NLĐ.
2. Lễ phát động Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (nếu có).
3. Nội dung các hoạt động đã triển khai trong Tháng hành động
Căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh, UBND xã đã linh hoạt, sáng tạo đổi mới
nội dung, phương thức tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ.
Trước tình hình dịch Covid-19 ngày càng phức tạp, UBND xã tiếp tục có văn
bản chỉ đạo các cấp, các ngành kịp thời điều chỉnh quy mô, hình thức tổ chức các hoạt
động; đưa công tác phòng, chống dịch là một trong những hoạt động trọng tâm của
Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022.
4. Kinh phí tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động
- Ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của cơ sở sản xuất kinh doanh: Không.
- Ngân sách hỗ trợ, vận động từ doanh nghiệp và các nguồn hợp pháp khác
(nếu có)
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả đã đạt được; bài học kinh nghiệm
- UBND xã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng để chỉ đạo và phối hợp tổ chức
các hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 phù hợp với điều kiện thực tế
của địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, đảm bảo thiết thực, hiệu quả và yêu cầu
phòng, chống dịch Covid-19. Các hoạt động có trọng tâm trọng điểm, chủ yếu tại cơ
sở; huy động được các nguồn lực xã hội, của người sử dụng lao động nhằm chăm
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lo tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, CNVCLĐ, được các cấp ủy
đảng, chính quyền và người lao động, nhân dân ủng hộ, đánh giá cao.
- Hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ đã thúc đẩy sự quan tâm của cả hệ
thống chính trị và xã hội trong chăm lo xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh; tăng
cường công tác phối hợp giữa công đoàn các cấp với các cơ quan chức năng, chính
quyền đồng cấp và NSDLĐ và tạo đợt cao điểm tuyên truyền, chăm lo đời sống cho
đoàn viên, CNVCLĐ.
2. Khó khăn, tồn tại
Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ
năm 2022 vẫn còn một số hạn chế như sau:
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên nhiều hoạt động chưa được thực
hiện theo kế hoạch đề ra của UBND xã: Chưa tổ chức được các chương trình gặp gỡ,
đối thoại “Lắng nghe-Thấu hiểu-Chia sẻ” giữa đoàn viên, NLĐ với cấp uỷ Đảng,
chính quyền, NSDLĐ và tổ chức công đoàn.
- Một số doanh nghiệp chưa quyết tâm, sáng tạo để lựa chọn các cách làm mới
nhằm triển khai các hoạt động; chưa chủ động trong việc phối hợp với doanh nghiệp,
tổ chức, cá nhân, các ngành liên quan vận động nguồn lực để chăm lo đời sống cho
đoàn viên, CNVCLĐ gặp khó khăn.
3. Kiến nghị, đề xuất
Nhằm tăng cường hơn nữa công tác đảm bảo An toàn vệ sinh lao động trong
thời gian tới, UBND xã đề xuất một số giải pháp sau:
- Thực hiện nghiêm các quy định về pháp luật bảo vệ môi trường và các văn
bản hướng dẫn có liên quan, kịp thời xây dựng kế hoạch, văn bản hướng dẫn chỉ đạo
để các ngành, các cấp sớm triển khai thực hiện.
- Quan tâm công tác tập huấn AT-VSLĐ cho người lao động và người sử dụng
lao động trong các đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn xã; tăng cường các hoạt động
hướng dẫn tư vấn pháp luật về AT-VSLĐ nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức cộng
đồng về công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
- Tăng cường công tác hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp xây dựng thoả ước
lao động tập thể, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Tập trung đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục người lao động nâng cao nhận thức chấp hành
nghiêm nội quy an toàn lao động, pháp luật AT-VSLĐ, qua đó để từng bước làm thay
đổi nhận thức, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động trong việc
triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về AT-VSLĐ.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giám sát việc thực hiện pháp Luật ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và xử lý nghiêm các vi phạm
về AT-VSLĐ, trong đó tập trung việc chấp hành khai báo, kiểm định kỹ thuật an toàn
đối với máy móc, thiết bị, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, công tác huấn
luyện cấp thẻ an toàn cho đối tượng lao động làm công việc nặng nhọc, độc hại, nguy
hiểm, việc thực hiện các chế độ chính sách và các biện pháp đảm bảo an toàn, sức
khoẻ cho người lao động;
4. Bảng tổng hợp số liệu các hoạt động tổ chức Tháng hành động (thống kê theo
Mẫu số 1).
BẢNG TỔNG HỢP SỐ LIỆU KẾT QUẢ TỔ CHỨC THÁNG HÀNH ĐỘNG
(Kèm theo báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động)
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Các hoạt động
Đơn vị
Số lượng Ghi chú
Các lớp tập huấn, huấn luyện trong Quý II
lớp
0
năm…….. hưởng ứng Tháng hành động
Tổng số người được huấn luyện, trong đó:
người
0
Huấn luyện cho người quản lý phụ trách công tác an
người
0
toàn, vệ sinh lao động (nhóm 1)
Huấn luyện người làm công tác an toàn, vệ sinh lao
người
0
động (nhóm 2)
1 Huấn luyện cho người lao động làm công việc có yêu
cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (nhóm
người
0
3)
Huấn luyện cho nhóm 4 - người lao động
người
0
Huấn luyện cho người làm công tác y tế (nhóm 5)
người
0
Huấn luyện cho an toàn, vệ sinh viên (nhóm 6)
người
0
Huấn luyện cho người lao động làm việc không theo
Người
0
hợp đồng lao động (nếu có)
Tổ chức tọa đàm, phóng sự, tin, bài đưa tin trên truyền
2
Tin, bài/ cuộc
0
hình, báo chí
3 Ấn phẩm thông tin (Sách, báo, tờ rơi, tranh áp phích)
quyển/ tờ
0
Phát động, triển khai các chiến dịch, phong trào thi
phong trào/
0
chiến dịch
4 đua về ATVSLĐ
Số tập thể/ cá nhân tham gia
Tập thể/ cá nhân
0
Tổ chức thi tìm hiểu pháp luật về an toàn, vệ sinh lao
cuộc thi
0
5 động
Số lượng người tham gia
Người
0
Tổ chức thi an toàn vệ sinh viên giỏi
cuộc thi
0
6
Số lượng người tham gia
người
0
Số cuộc thanh tra, kiểm tra liên ngành và từng ngành
về an toàn, vệ sinh lao động được tổ chức
Cuộc
0
trong
Quý
II.
7
Số doanh nghiệp, cơ sở được thanh tra, kiểm tra
Cơ sở
0
Số vi phạm được phát hiện
Vi phạm
0
Tự kiểm tra về ATVSLĐ; rà soát phát hiện các nguy
cơ rủi ro, bổ sung các nội quy, quy trình làm việc an
0
toàn.
8
Các nguy cơ, rủi ro được phát hiện
Nguy cơ
0
Các nội quy, quy trình làm việc an toàn được xây
Nội quy/ quy
0
dựng, bổ sung
trình
Quan trắc môi trường lao động
0
Số cơ sở sản xuất thực hiện quan trắc môi trường lao
Cơ sở
0
9 động
Số cuộc thực hiện quan trắc môi trường lao động (đối
Số cuộc
0
với cơ sở sản xuất)
Tổ chức khám sức khỏe cho người lao động (Quý II
cuộc
0
10 năm)
Tổng số người được khám
người
0
Số cơ sở sản xuất tổ chức Lễ phát động hưởng ứng
11
cuộc
0
Tháng hành động
Nạn nhân/gia
12 Thăm gia đình nạn nhân, người bị nạn
0
đình
13 Tổ chức hội thảo/hội nghị
cuộc
0

STT
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Khen thưởng về an toàn, vệ sinh lao động:
14 Tập thể
Cá nhân
Số vụ tai nạn xảy ra trong Quý II
Trong đó:
15 Tổng số người bị tai nạn
Số người chết

0
0
0

Số người bị thương nặng
Kinh phí
Ngân sách nhà nước/ hoặc kinh phí của cơ sở sản xuất
16 kinh doanh
Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp
khác (nếu có)
17 Các nội dung khác (nếu có)

vụ

0

người
người

0
0

người

0

% tăng,
giảm so
với cùng
kỳ Quý II
năm
trước

0
đồng

0

đồng

0
0

Trên đây là báo cáo tổng kết Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm
2022 của UBND xã Ia Hla./.
Nơi nhận:
- Phòng LĐTBXH huyện Chư Pưh (Báo cáo);

TM . ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- CT/PCT UBND xã;
- Lưu VP-VT.

Dương Đình Bình
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