
BỘ NÔNG NGHIỆP 

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số                /BNN-KTHT 

V/v triển khai Tháng hành động An toàn, 

vệ sinh lao động năm 2022. 

Hà Nội, ngày        tháng       năm  

 

    

 Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ; 

- Các doanh nghiệp trực thuộc Bộ; 

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/thành phố. 

  

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 87/QĐ- 

TTg ngày 12/01/2016 về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao 

động (ATVSLĐ) hàng năm;  

Căn cứ Kế hoạch số 519/KH-BCĐTƯ của Ban Chỉ đạo Tháng hành động 

về ATVSLĐ Trung ương về Triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 

2022, 

 Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các cơ quan, đơn vị triển 

khai Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 theo những nội dung như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC 

 1. Mục đích 

 Nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ trong các 

doanh nghiệp, cơ sở thông qua các hoạt động thông tin, tuyên truyền, chương 

trình hành động cụ thể về ATVSLĐ; đẩy mạnh thực hiện các biện pháp giảm 

thiểu rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc; chăm sóc sức khỏe người 

lao động, hạn chế thấp nhất tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

 2. Yêu cầu 

- Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 

2022 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát dịch 

bệnh COVID-19; 

- Tháng hành động về ATVSLĐ là đợt cao trào, công tác ATVSLĐ-

PCCN phải được duy trì thường xuyên, liên tục trong cả năm; 

 - Các hoạt động của Tháng hành động về ATVSLĐ phải bảo đảm thiết 

thực, hiệu quả, tránh lãng phí, hình thức. 

3. Chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022. 

 Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 được phát động với chủ đề 

“Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, 

cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và 

kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. 

  



2 
 

  

4. Địa điểm và thời gian tổ chức 

 Tại Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016 của Chính phủ lấy tháng 

5 hằng năm là “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động”. Năm 2022, Ban 

Chỉ đạo Tháng hành động về ATVSLĐ Trung ương tổ chức Lễ phát động vào 

ngày 28/4 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị, số 91 Trần Hưng Đạo, quận 

Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.  

 II. CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG ATVSLĐ NĂM 2022 

 1. Trong thời gian diễn ra Lễ phát động Tháng hành động về 

ATVSLĐ 

 - Các cơ quan, đơn vị thực hiện tổ chức tuyên truyền Tháng hành động về 

ATVSLĐ năm 2022 cho người lao động và các quy định của pháp luật về an 

toàn vệ sinh lao động;  

- Các Doanh nghiệp xây dựng và phát hành poster (Áp phích, quảng cáo) 

tuyên truyền chủ đề Tháng hành động về ATVSLĐ.  

 2. Sau thời gian diễn ra Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ 

- Thực ngiêm túc các quy định về phòng chống cháy, nổ tại nơi làm việc; 

- Thực hiện công tác khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh 

nghề nghiệp cho người lao động làm việc tại các đơn vị có yếu tố độc hại gây 

bệnh nghề nghiệp;   

- Tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân bị chết do tai nạn lao 

động hoặc nạn nhân bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; 

- Tư vấn, tập huấn người lao động nhận diện, đánh giá rủi ro, cải thiện 

điều kiện làm việc an toan, vệ sinh trong các doanh nghiệp, cơ sở, tổ, đội, phân 

xưởng, nhà máy về đảm bảo an toàn lao động trong sản xuất và phòng chống 

dịch bệnh Covid 19; chủ động trong công tác phòng ngừa, huấn luyện kỹ năng 

làm việc an toàn cho người lao động; 

- Rà soát, bổ sung quy trình vận hành, đánh giá rủi ro về an toàn đối với 

máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động;  

- Thực hiện nghiêm túc việc khai báo, thống kê, báo cáo tai nạn lao động 

theo quy định tại Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản hướng dẫn hiện 

hành; 

 - Tổng kết, rút kinh nghiệm về tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ và 

báo cáo kết quả thực hiện trước ngày 20/6/2022 về Cục Kinh tế hợp tác và Phát 

triển nông thôn theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư số 

02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao đông-Thương binh và Xã 

hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động./. 

 

Nơi nhận:  

- Như trên;     
- Bộ trưởng (để b/cáo);   
- Bộ LĐTB&XH (để t/hợp);       

- Lưu: VT, KTHT (120 bản in).                      
                                                                                                                                                          

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Thanh Nam 
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