
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SNN-VP Lạng Sơn, ngày       tháng 10 năm 2021 

V/v tăng cường triển khai công tác 

an toàn, vệ sinh lao động thích ứng 

với tình hình dịch COVID-19 

 

Kính gửi:  Các đơn vị trực thuộc. 

Thực hiện Công văn số 1533/ UBND-KGVX  ngày29 tháng 10 năm 2021 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ 

sinh lao động thích ứng với tình hình dịch COVID-19. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc Sở 

- Tiếp tục quán triệt, đẩy mạnh tuyên truyền 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 về 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, trong đó ưu tiên cho 

người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. 

- Thực hiện “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, kết hợp tốt phòng ngừa tai nạn lao động với phòng, chống dịch 

COVID-19 tại nơi làm việc.  

- Ưu tiên nguồn lực cho công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động, nhằm 

bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động, cải thiện điều kiện lao 

động nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao động nói riêng, của người 

dân nói chung góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững. 

- Chủ động, tích cực hơn nữa trong việc phối hợp giữa các cơ quan có liên 

quan và cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về ATVSLĐ, đặc biệt là 

trong công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát trực tiếp việc thực hiện các biện 

pháp đảm bảo ATVSLĐ. 

Yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 
 

Nơi nhận:                        
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Các phòng thuộc sở; 

- Lưu: VT. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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