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KẾ HOẠCH 

Thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động 

giai đoạn 2022 - 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-UBND ngày 21/03/2022 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về Kế hoạch Thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao 

động giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn , Sở Nông nghiêp và PTNT 

xây dựng Kế hoạch thực hiện như sau: 

I. MỤC TIÊU  

1. Mục tiêu tổng quát 

Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh 

nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ người lao động; bảo đảm an toàn tính mạng cho 

người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, góp 

phần vào sự phát triển bền vững của quốc gia. 

2. Mục tiêu cụ thể 

2.1. Mục tiêu 1: trên 80% số người lao động làm các nghề về nông nghiệp 

được tuyên truyền huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động;  

2.2. Mục tiêu 2: trên 90% hợp tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về an toàn, vệ sinh lao động. 

2.3. Mục tiêu 3: 100% số vụ tai nạn lao động chết người được khai báo, điều 

tra, xử lý theo quy định pháp luật. 

II. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG  

1. Đối tượng: Chương trình được triển khai thực hiện đối với tất cả cán bộ 

công chức, viên chức, người lao động, người làm công tác quản lý nhà nước về an 

toàn, vệ sinh lao động, người sử dụng lao động và người lao động; ưu tiên các 

ngành, nghề, công việc có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, khu 

vực doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã. 

2. Phạm vi: thực hiện trong toàn ngành Nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức 

về an toàn vệ sinh lao động 

- Tiếp tục đổi mới nội dung và đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên 

truyền, nâng cao hiệu quả Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động. 



                                                                                                                                                                                             2 

- Tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền; các hoạt động nâng cao hiệu 

quả các phong trào quần chúng làm công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời 

kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong tổ 

chức huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. 

- Hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và 

người lao động, ưu tiên người làm việc không theo hợp đồng lao động làm các 

công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. 

- Hỗ trợ huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người nông dân theo 

phương pháp giáo dục hành động; vận động nông dân đăng ký cam kết đảm bảo an 

toàn, vệ sinh lao động 

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, hướng dẫn kỹ năng bảo đảm 

an toàn về phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, như: phòng cháy, chữa cháy 

trong bảo quản, sử dụng khí đốt hoá lỏng (gas); phòng cháy, chữa cháy trong sử 

dụng điện…; trong đó, tập trung hướng đến các hộ gia đình, khu dân cư. 

2. Đẩy mạnh hỗ trợ cải thiện điều kiện lao động, phòng chống tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp 

- Tăng cường ứng dụng khoa học và công nghệ về an toàn, vệ sinh lao động; 

hỗ trợ triển khai mô hình các giải pháp kỹ thuật an toàn để phòng, chống các yếu tố 

nguy hiểm, yếu tố có hại trong các ngành, nghề có nguy cơ cao về tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp (khai thác chế biến nông, lâm, thủy sản,...).  

- Triển khai tư vấn các biện pháp và mô hình cải thiện điều kiện làm việc 

đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, hộ nông dân làm các nghề, công việc 

có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.  

- Hỗ trợ triển khai áp dụng các hệ thống quản lý công tác an toàn, vệ sinh lao 

động trong các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp, từng bước xây dựng văn hóa an toàn trong lao động, 

đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động (ISO 

45001 - 2018).  

3. Tăng cường hoạt động hợp tác quốc tế 

- Tranh thủ hoạt động hợp tác quốc tế của các bộ, ngành; đẩy mạnh học tập, 

vận dụng kinh nghiệm thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động từ các quốc gia 

thuộc Hiệp hội các nước Đông Nam A (ASEAN). 

- Tăng cường phổ biến, triển khai, thực hiện các tiêu chuẩn của Tổ chức Lao 

động quốc tế về an toàn, vệ sinh lao động mà Việt Nam đã phê chuẩn, gia nhập. 

4. Quản lý, đánh giá thực hiện Chương trình 

- Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp, các ngành, giữa 

các cơ quan có liên quan, các tổ chức chính trị - xã hội, hiệp hội ngành nghề, 

doanh nghiệp, tổ chức trong triển khai thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch.  

- Khuyến khích, tạo điều kiện để các doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân  

tham gia và đóng góp nguồn lực, kinh nghiệm để thực hiện Kế hoạch; chủ động 
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triển khai các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, quản lý và đánh giá rủi ro về 

an toàn, vệ sinh lao động.  

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ nội dung Kế hoạch này và theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực 

được phân công, các phòng, ban, đơn vị tổ chức triển khai, thực hiện các hoạt động 

của Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động đến các đối tượng, doanh 

nghiệp thuộc phạm vi ngành, đơn vị quản lý cùng với các hoạt động chuyên môn 

của phòng, ban, đơn vị mình. 

Các Chi cục trực thuộc khẩn trương xây dựng Kế hoạch cụ thể,  hướng dẫn, 

tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn trong sử dụng thuốc bảo vệ thực vật, 

thuốc thú y, các máy, thiết bị sản xuất trong nông, lâm nghiệp. 

2. Phối hợp với các sở, ngành, cơ quan liên quan và UBND các huyện, thành 

phố triển khai thực hiện. Kiểm tra, đánh giá và định kỳ 6 tháng (trước ngày 30/6), 

một năm (trước ngày 30/12) báo cáo kết quả thực hiện về Sở (qua Văn phòng) để 

tổng hợp.  

3. Văn phòng Sở chủ trì theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc việc tổ chức triển khai 

và tổng hợp báo cáo về thực hiện kế hoạch này báo cáo UBND tỉnh theo quy định 

Trên đây là Kế hoạch Thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh 

lao động giai đoạn 2022 – 2025 của Sở Nông nghiệp và PTNT, kĩnh đề nghị các 

phòng, ban đơn vị trong toàn ngành nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh (b/c);   

- Lãnh đạo Sở;    

- Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc; 

- Lưu: VT, VP.  

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
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