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KẾ HOẠCH 

AN TOÀN LAO ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2022 

Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về 

Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân trong tình hình mới; 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Quyết định số 681/QĐ-TTg ngày 

04/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Lộ trình thực hiện các mục tiêu phát triển 

bền vững Việt Nam đến năm 2030; Kế hoạch số 190/KH-UBND ngày 30/12/2013 của UBND 

Thành phố thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về 

đẩy mạnh công tác an toàn, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế, Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Kế hoạch An toàn lao động, vệ sinh lao 

động thành phố Hà Nội năm 2022 như sau: 

I. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu chung 

Tăng cường vai trò quản lý nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành 

phố; Nâng cao ý thức, trách nhiệm tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động của người sử 

dụng lao động, không ngừng chăm lo cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động nhằm ngăn 

chặn, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho 

người lao động. 

Phát huy tính chủ động, sáng tạo trong kiểm soát tình hình dịch bệnh, tạo điều kiện khôi phục 

sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đưa hoạt động của doanh nghiệp, người lao động 

dần trở lại tình trạng bình thường mới, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống dịch, 

bệnh và sản xuất kinh doanh, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn Thủ đô. 

2. Mục tiêu cụ thể 

- 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng kế hoạch và chịu trách nhiệm triển khai các 

biện pháp đảm bảo phòng, chống dịch COVID-19. 

- Hàng năm trung bình giảm 5% tần suất tai nạn lao động chết người trên địa bàn Thành phố (đặc 

biệt trong các ngành, lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động như: xây dựng, cơ khí, sản xuất 

vật liệu xây dựng, vận hành lưới điện.. 



 

 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động bằng nhiều hình thức 

phong phú, đa dạng trong tình hình thích nghi với phòng, chống dịch COVID-19, phấn đấu: 

+ Trên 95% số người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh 

lao động cấp huyện và trong các Ban Quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao 

được tập huấn nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động. 

+ Trên 85% số người lao động làm các nghề, công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 

sinh lao động; người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; người làm công tác y tế; an toàn vệ 

sinh viên trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh được huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao động. 

+ Trên 80% số làng nghề, hợp tác xã làm việc trong môi trường 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. 

- Trên 80% số người thuộc lực lượng sơ cứu, cấp cứu tại nơi làm việc được huấn luyện, cập nhật 

về sơ cứu, cấp cứu. 

- Trên 60% người lao động làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị các bệnh nghề nghiệp phổ biến 

được khám phát hiện bệnh nghề nghiệp; trên 60% doanh nghiệp có nguy cơ cao về bệnh nghề 

nghiệp được thực hiện đo quan trắc môi trường lao động. 

- Giảm 15% số người lao động mắc mới bệnh nghề nghiệp; đảm bảo trên 80% số người lao động 

làm việc tại các cơ sở có nguy cơ bị bệnh nghề nghiệp được khám, phát hiện và điều trị bệnh 

nghề nghiệp. 

- Tăng thêm 2.000 doanh nghiệp vừa và nhỏ áp dụng hiệu quả một số nội dung cơ bản của hệ 

thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động, xây dựng văn hóa an toàn trong lao động. 

- Đảm bảo 100% người lao động đã xác nhận bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được điều trị 

và phục hồi chức năng lao động theo quy định của pháp luật. 

- Đảm bảo 100% số vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người được khai báo, điều tra, xử lý 

theo quy định của pháp luật. 

- Đảm bảo 100% đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn thành lập được mạng lưới an toàn 

vệ sinh viên. 

II. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU 

1. Nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động 

- Nâng cao năng lực và hiệu quả các cuộc kiểm tra, giám sát về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, 

chống dịch COVID-19 đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. 



 

 

- Tập huấn nâng cao kỹ năng quản lý nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ 

làm công tác an toàn, vệ sinh lao động của các quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trên 

địa bàn Thành phố. 

- Triển khai, hướng dẫn các Luật, Nghị quyết về phòng, chống dịch, bệnh và pháp luật an toàn, 

vệ sinh lao động đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố 

2. Nâng cao nghiệp vụ quản lý và chăm sóc sức khỏe người lao động tại nơi làm việc 

- Triển khai, hướng dẫn về các tiêu chí phân loại, đánh giá cấp độ dịch và các biện pháp chuyên 

môn y tế; trong đó lưu ý yếu tố đã được tiêm vắc xin phòng COVID-19 hoặc đã khỏi bệnh 

COVID-19 trong các quy định liên quan tới đi lại, cách ly y tế, tổ chức sản xuất, kinh doanh, 

tham gia các hoạt động đông người. 

- Triển khai các biện pháp phòng, chống một số bệnh nghề nghiệp phổ biến, thường gặp, đặc biệt 

bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trong các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh có 

nguy cơ cao về bệnh nghề nghiệp. 

- Tập huấn nâng cao năng lực chẩn đoán, giám định, điều trị và phục hồi chức năng cho người bị 

tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp; nghiệp vụ quan trắc môi trường lao động, đánh giá các 

yếu tố có hại trong lao động. 

- Tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho người làm công tác y tế, lực lượng sơ cứu, cấp cứu, phòng, 

chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. 

- Hướng dẫn các đơn vị thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

3. Tuyên truyền, giáo dục, huấn luyện, tư vấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động 

- Hướng dẫn đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch COVID-19 trong các 

đơn vị, người sử dụng lao động và người lao động trước tình hình mới. 

- Triển khai các hoạt động thông tin, tuyên truyền, tư vấn nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm 

của chính quyền các cấp, các ngành, đoàn thể, người sử dụng lao động và người lao động đối với 

công tác an toàn, vệ sinh lao 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 và hội nhập quốc tế. 

4. Triển khai các dự án về an toàn lao động, vệ sinh lao động của Thành phố 

Dự án 1: Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 



 

 

b) Cơ quan phối hợp: Sở Y tế, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và UBND quận, huyện, thị 

xã. 

c) Các hoạt động cụ thể: 

- Tập huấn nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác An toàn, vệ sinh lao động của các 

quận, huyện, thị xã, các xã, phường, thị trấn trên địa bàn Thành phố. 

- Cử cán bộ tham gia các chương trình, lớp tập huấn về an toàn, vệ sinh lao động do Bộ Lao 

động Thương binh và Xã hội tổ chức và học tập trao đổi kinh nghiệm với các tỉnh bạn trong việc 

quản lý, tổ chức triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp. 

- Triển khai các hoạt động kiểm tra về công tác an toàn, vệ sinh lao động; điều tra các vụ tai nạn 

lao động nghiêm trọng, chết người của các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

- Triển khai, phổ biến hướng dẫn các đơn vị thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao 

động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

Dự án 2: Tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp trong sản 

xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn 

a) Cơ quan chủ trì: Hội Nông dân thành phố Hà Nội 

b) Cơ quan phối hợp: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, Sở Y tế. 

c) Các hoạt động cụ thể: 

- Tổ chức tuyên truyền, cổ vũ, động viên hội viên, nông dân, đơn vị, doanh nghiệp tích cực chủ 

động, khắc phục khó khăn thi đua lao động sản xuất, kinh doanh phấn đấu nỗ lực vươn lên trong 

điều kiện vừa sản xuất an toàn, vừa phòng chống dịch bệnh COVID-19 góp phần đảm bảo sức 

khỏe, tính mạng hội viên góp phần ổn định, phát triển kinh tế. 

- Tổ chức tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động cho cán bộ hội viên nông dân trong 

sản xuất nông nghiệp và các làng nghề trên địa bàn Thành phố. 

- Tổ chức tuyên truyền, tập huấn về Luật An toàn, vệ sinh lao động tới cán bộ, hội viên nông dân 

nhằm giáo dục, nâng cao nhận thức về công tác An toàn lao động, vệ sinh lao động cho hội viên 

nông dân. 

- Phối hợp tổ chức các lớp huấn luyện về công tác an toàn, vệ sinh lao động hướng dẫn nông dân 

thực hiện các biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, đảm bảo vệ sinh 

trong lao động, sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đặc biệt là trong các ngành nghề truyền thống. 

Dự án 3: Nâng cao chất lượng công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các mô hình hợp tác 

xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ 



 

 

a) Cơ quan chủ trì: Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội 

b) Cơ quan phối hợp: Sở Lao động -Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Liên đoàn Lao động thành 

phố Hà Nội. 

c) Các hoạt động chủ yếu 

- Tổ chức các hội nghị trên địa bàn quận, huyện, thị xã và Thành phố nhằm tuyên truyền phổ 

biến các văn bản, chính sách, nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng 

lao động trong các Hợp tác xã, doanh nghiệp về ý nghĩa tầm quan trọng của công tác an toàn, vệ 

sinh lao động và phòng chống, “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-

19”. 

- Tổ chức khảo sát, đánh giá tác động môi trường, điều kiện làm việc của người lao động tại một 

số các Hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn Thành phố 

để hỗ trợ tập huấn, huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ cho người sử dụng 

lao động và người lao động. 

- Tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện thực hành về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống 

cháy nổ cho người sử dụng lao động và người lao động trong các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa 

và nhỏ, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 

Dự án 4: Phòng, chống bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khỏe người lao động 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Y tế 

b) Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Liên đoàn Lao động thành phố Hà 

Nội, Liên đoàn Lao động và Trung tâm y tế các quận, huyện, thị xã. 

c) Các hoạt động cụ thể 

- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức của người sử dụng lao động, người lao 

động trong việc chăm sóc sức khỏe tại nơi làm việc thông qua các lớp tập huấn và làm tốt công 

tác tư vấn cho người lao động, người sử dụng lao động các biện pháp chăm sóc sức khỏe và 

phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại cơ sở lao động. Triển khai, phổ biến, hướng dẫn các đơn vị 

thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp bắt buộc. 

- Kiểm tra, giám sát thực hiện các biện pháp cải thiện điều kiện lao động, môi trường lao động để 

phòng, chống bệnh nghề nghiệp tại các doanh nghiệp. 

- Tổ chức giao ban mạng lưới y tế doanh nghiệp và chủ sử dụng lao động tại các quận, huyện 

(Đông Anh, Sóc Sơn, Mê Linh, Long Biên, Nam Từ Liêm Thường Tín, Gia Lâm, Thanh Oai, 

Quốc Oai, Bắc Từ Liêm, Hoài Đức, Chương Mỹ, Thạch Thất, Thanh Trì) có khu công nghiệp, 

khu chế xuất trên địa bàn. 



 

 

Dự án 5: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn 

Thành phố về công tác an toàn, vệ sinh lao động 

a) Cơ quan chủ trì: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

b) Cơ quan phối hợp: Các Báo, Đài Phát thanh, Truyền hình của Trung ương và Hà Nội; Sở Y tế; 

Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội. 

c) Các hoạt động cụ thể 

- Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền: 

+ Tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 

trong trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với đơn 

vị, doanh nghiệp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống dịch, bệnh trong sản xuất, 

kinh doanh. 

+ Phối hợp cơ quan Báo, Đài Phát thanh, Truyền hình Trung ương và Hà Nội xây dựng các 

phóng sự, chuyên đề về an toàn, vệ sinh lao động, tuyên truyền, cảnh báo những nguy cơ mất an 

toàn lao động và cháy, nổ để mọi người biết cách phòng, tránh; đưa tin, bài động viên những tập 

thể, cá nhân làm tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động; đồng thời, phê phán các đơn vị, doanh 

nghiệp làm chưa tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động có nhiều vi phạm để xảy ra tai nạn lao 

động hoặc cháy, nổ. 

+ Phối hợp Báo Lao động Thủ đô viết bài tuyên truyền về an toàn, vệ sinh lao động; cung cấp 

thông tin, phổ biến, giải đáp pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

+ In, phát hành tờ rơi về Luật An toàn, vệ sinh lao động cấp phát cho các đơn vị, quận, huyện để 

tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động và phòng, chống dịch, bệnh COVID-19. 

- Tổ chức các lớp huấn luyện, nâng cao nhận thức về an toàn, vệ sinh lao động cho người sử 

dụng lao động của một số tổng công ty và các cụm, khu công nghiệp; Tổ chức các lớp tập huấn 

an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

lao động và lao động tự do trên địa bàn Thành phố. 

- Tham mưu UBND Thành phố tổ chức tốt các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an 

toàn, vệ sinh lao động của Thành phố năm 2022. 

- Làm tốt công tác thăm hỏi, hỗ trợ đột xuất nạn nhân, gia đình nạn nhân bị chết, bị thương nặng 

do tai nạn lao động, cháy, nổ trên địa bàn Thành phố (đối với những trường hợp đặc biệt khi có ý 

kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố). 

Dự án 6: Tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn và mạng lưới 

an toàn vệ sinh viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố về công tác an toàn 

lao động, vệ sinh lao động, phòng, chống dịch, bệnh COVID-19. 



 

 

a) Cơ quan chủ trì: Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội 

b) Cơ quan phối hợp: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Sở Y tế; Báo, Đài Phát thanh, 

Truyền hình của Trung ương và Hà Nội. 

c) Các hoạt động cụ thể: 

- Tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 

trong trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” đối với các 

nơi chưa có tổ chức công đoàn. Tuyên truyền giúp đoàn viên công đoàn, công chức viên chức lao 

động nhận thức đúng đắn về diễn biến, tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của đại dịch 

COVID- 19 và những biến chủng mới do virus SARS-CoV2 gây ra; tin tưởng, đồng lòng thực 

hiện chủ trương, quan điểm, đường lối, chính sách, pháp luật, giải pháp chỉ đạo của Đảng, Nhà 

nước, Chính phủ và các cấp về công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

- Tổ chức hội thảo, đối thoại về trách nhiệm của tổ chức công đoàn trong công tác an toàn, vệ 

sinh lao động và tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của mạng lưới an toàn vệ 

sinh viên, tổ an toàn phòng, chống dịch bệnh COVID-19. 

- Tuyên truyền, tập huấn công tác an toàn vệ sinh lao động cho đội ngũ cán bộ công đoàn và 

mạng lưới an toàn, vệ sinh viên trong các doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. 

- In tài liệu tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

- Tổ chức tư vấn các kiến thức pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho công nhân lao động 

trong các khu công nghiệp và cụm công nghiệp. 

- Phát động phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” trong các 

cơ quan, doanh nghiệp. Tổ chức hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi cấp Công đoàn cơ sở và Công 

đoàn cấp trên cơ sở. 

d) Hoạt động quản lý, giám sát 

- Tham gia kiểm tra, giám sát thực hiện, triển khai Chương trình an toàn, vệ sinh lao động của 

Thành phố đối với các đơn vị tham gia Dự án. 

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, sơ, tổng kết công tác an toàn, vệ sinh lao động của Thành phố hàng 

năm. 

5. Cơ chế quản lý, giám sát, thực hiện, thông tin, báo cáo 

- Phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các quận, huyện, thị xã, trong đó có sự tham 

gia của người sử dụng lao động và người lao động. 

- Giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực) thường xuyên kiểm tra, đôn 

đốc các đơn vị tham gia Dự án tổ chức, triển khai, thực hiện đảm bảo đúng nội dung và tiến độ. 



 

 

- Giám đốc, Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, đoàn thể có Dự án chịu trách nhiệm quản lý, điều 

hành, thực hiện các nội dung của Dự án đảm bảo thanh quyết toán đầy đủ, đúng quy định của 

pháp luật và Thành phố. 

- Chế độ thông tin, báo cáo: Báo cáo 6 tháng trước ngày 15/7/2022 và báo cáo năm trước ngày 

25/12/2022 gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực) tổng hợp, báo cáo 

UBND Thành phố, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

- Cơ chế lồng ghép: Chương trình, kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động của Thành phố được lồng 

ghép với Chương trình Quốc gia an toàn, vệ sinh lao động của Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội; Chương trình phòng, chống tai nạn thương tích của Thành phố và Tháng hành động về 

an toàn, vệ sinh lao động hàng năm. 

6. Kinh phí thực hiện 

Kinh phí thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động của Thành phố từ nguồn ngân sách Thành 

phố, ngân sách quận, huyện, thị xã theo phân cấp ngân sách hiện hành và ngân sách Trung ương 

bổ sung có mục tiêu (nếu có). 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực) 

- Tham mưu UBND Thành phố tổ chức, triển khai kế hoạch công tác an toàn, vệ sinh lao động 

theo nội dung, chương trình được phê duyệt. 

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố và UBND quận, huyện, thị xã tổ 

chức triển khai thực hiện Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động Thành phố năm 2022. 

- Phối hợp các Sở, ban, ngành, đoàn thể của Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã và cơ 

quan Báo, Đài Phát thanh, Truyền hình của Trung ương và Hà Nội làm tốt công tác thông tin, 

tuyên truyền về công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

- Tổ chức tập huấn, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động nâng cao năng lực cho cán bộ quản lý, 

cán bộ làm công tác an toàn, vệ sinh lao động các Sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và đơn vị, 

doanh nghiệp. 

- Tổ chức tọa đàm, hội thảo, hội nghị và in ấn tài liệu, tờ rơi... cấp phát cho các quận, huyện, thị 

xã, đơn vị, doanh nghiệp phục vụ công tác tuyên truyền trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động. 

- Chủ trì, phối hợp các Sở, ban, ngành, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, UBND các quận, 

huyện, thị xã tổ chức thanh, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các 

đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố. 



 

 

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Kế hoạch An toàn lao động, vệ sinh lao động của UBND 

Thành phố và tiến độ giải ngân các dự án, báo cáo UBND Thành phố, Bộ Lao động -Thương 

binh và Xã hội. 

- Tổ chức tổng kết đánh giá công tác triển khai thực hiện Kế hoạch An toàn, vệ sinh lao động của 

UBND Thành phố, đề xuất khen thưởng, động viên các tập thể và cá nhân có nhiều thành tích 

trong công tác an toàn, vệ sinh lao động, đồng thời phê phán những tập thể, cá nhân có nhiều vi 

phạm để xảy ra tai nạn lao động. 

2. Sở Y tế 

- Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan, UBND các quận, huyện, thị xã, Ban Quản lý các Khu 

Công nghiệp và Chế xuất thành phố Hà Nội tổ chức, triển khai hiệu quả Dự án 4. 

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền sâu rộng trên các hệ thống thông tin đại chúng về phòng, chống 

bệnh nghề nghiệp và chăm sóc sức khỏe người lao động tới các đơn vị, doanh nghiệp trên địa 

bàn Thành phố, đặc biệt quan tâm người lao động làm việc trong các bộ phận, doanh nghiệp có 

nhiều yếu tố độc hại, nguy hiểm. 

3. Sở Tài chính 

Tham mưu UBND Thành phố cân đối, bố trí kinh phí thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao 

động năm 2022 của Thành phố; phối hợp Sở Lao động Thương binh và Xã hội hướng dẫn, kiểm 

tra, giám sát việc triển khai, thực hiện chương trình, dự án. 

4. Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội 

- Chủ động phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan, chỉ đạo Liên đoàn Lao động các quận, huyện, 

thị xã, công đoàn ngành thực hiện tốt công tác an toàn, vệ sinh lao động và phong trào thi đua 

“Xanh - Sạch - Đẹp - Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động, phòng, chống dịch, bệnh COVID-19” 

tại các cơ quan, doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới an toàn vệ sinh 

viên đối với công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

- Triển khai Dự án 6, làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền, tập huấn nâng cao nhận thức của 

đoàn viên và cán bộ công đoàn các cấp thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố về công tác an toàn 

lao động, vệ sinh lao động và phòng, chống dịch, bệnh COVID-19. 

5. Hội Nông dân thành phố Hà Nội 

Phối hợp Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Y tế, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực 

hiện hiệu quả Dự án 2 nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của hội viên đối với công tác an toàn, 

vệ sinh lao động tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, dịch, 

bệnh COVID-19 trong sản xuất nông, lâm nghiệp và ngành nghề nông thôn. 

6. Liên minh Hợp tác xã thành phố Hà Nội 



 

 

Phối hợp các Sở, ban, ngành liên quan, các hợp tác xã, doanh nghiệp vừa và nhỏ tổ chức, triển 

khai có hiệu quả Dự án 3 nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các xã viên đối với 

công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống dịch bệnh COVID-19 trong các hợp tác xã, 

doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn Thành phố. 

7. Ban Quản lý các Khu Công nghiệp và Chế xuất Thành phố 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội 

triển khai Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động của Thành phố. 

- Tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 

trong trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

- Phối hợp Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tổ chức các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động cho người sử dụng lao động, người quản lý, người trực tiếp làm công tác an toàn, vệ sinh 

lao động và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp thuộc địa bàn quản lý. 

- Định kỳ đôn đốc các đơn vị thuộc quyền quản lý báo cáo định kỳ công tác an toàn, vệ sinh lao 

động và tai nạn lao động của các đơn vị, tổng hợp gửi Sở Lao động Thương binh và Xã hội tổng 

hợp, báo cáo UBND Thành phố và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. 

8. Các Sở, ban, ngành, đoàn thể 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, chủ động phối hợp với Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thực 

hiện tốt Kế hoạch an toàn lao động, vệ sinh lao động của Thành phố. 

- Tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 

trong trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”. 

- Tăng cường thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, phòng, 

chống dịch, bệnh COVID-19; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao 

động đối với các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thuộc lĩnh vực quản lý. 

- Phối hợp Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tổ chức các lớp huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động cho người sử dụng lao động, người quản lý, người trực tiếp làm công tác an toàn, vệ sinh 

lao động và người lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp. 

- Định kỳ báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tiến độ thực hiện kế hoạch của đơn vị 

gửi Sở Lao động -Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực) để tổng hợp, báo cáo UBND 

Thành phố và Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội. 

9. UBND các quận, huyện, thị xã 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của địa phương trên cơ sở Kế hoạch của 

UBND Thành phố xây dựng kế hoạch, nội dung các hoạt động công tác an toàn, vệ sinh lao động 



 

 

của địa phương. Tập trung triển khai tại các khu vực làng nghề có nhiều nguy cơ mất an toàn, vệ 

sinh lao động và người lao động không theo hợp đồng lao động trên địa bàn quản lý.  

- Tiếp tục hướng dẫn, tuyên truyền triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh COVID-19 

trong trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” 

- Chủ động phối hợp Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành liên quan tổ chức 

triển khai thực hiện tốt Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động của Thành phố. 

- Định kỳ báo cáo công tác an toàn, vệ sinh lao động và tiến độ thực hiện của đơn vị gửi Sở Lao 

động -Thương binh và Xã hội (Cơ quan thường trực) để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

10. Các cơ quan báo, đài Thành phố 

Phối hợp Sở Lao động -Thương binh và Xã hội, các Sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các quận, 

huyện, thị xã xây dựng các phóng sự, đưa tin, bài phản ánh các hoạt động về công tác an toàn, vệ 

sinh lao động và phòng, chống dịch bệnh COVID-19, biểu dương, động viên kịp thời các tập thể, 

cá nhân làm tốt công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động; đồng thời, phê phán những tập thể, 

cá nhân vi phạm các quy định luật An toàn, vệ sinh lao động để xảy ra tai nạn lao động nghiêm 

trọng, chết người. 

UBND Thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động Thành phố, các Hội đoàn thể liên quan; yêu cầu 

các Sở, ban, ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện tốt 

Kế hoạch An toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố năm 2022; trong quá trình thực hiện 

có khó khăn, vướng mắc hay những nội dung vượt thẩm quyền, kịp thời báo cáo UBND Thành 

phố (qua cơ quan thường trực - Sở Lao động Thương binh và Xã hội) để giải quyết./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Bộ LĐTB&XH; 

- Thường trực Thành ủy; 

- Thường trực HĐND Thành phố; 

- Chủ tịch UBND Thành phố; 

- Các PCT UBND Thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể Thành phố; 

- UBND các quận, huyện, thị xã; 

- Các Tổng công ty của Hà Nội; 

(giao Sở LĐTB&XH gửi) 

- Các Báo: Hà Nội mới; KT&ĐT; 

Lao động Thủ đô; Đài PT-TH Hà Nội; 

- VPUB: CVP, các PCVP; 

Phòng KGVX, TKBT, KT, ĐT; 

- Lưu: VT, KGVX(Ngọc). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Chử Xuân Dũng 

  


