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V/v tăng cường triển khai công tác an 
toàn, vệ sinh lao động thích ứng với 

tình hình dịch COVID-19 

 
 

 

 

Thực hiện Văn bản số 3722/LĐTBXH-ATLĐ ngày 22/10/2021 của Bộ lao 

động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ 

sinh lao động thích ứng với tình hình dịch COVID-19 (có văn bản gửi kèm theo). 

Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, địa phương theo chức 

năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện Văn bản số 3722/LĐTBXH-ATLĐ ngày 

22/10/2021 của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường triển khai 

công tác an toàn, vệ sinh lao động thích ứng với tình hình d ịch COVID-19, trong 

đó tập trung thực hiện một số nội dung sau: 

1.1. Tiếp tục quán triệt 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, đồng thời "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. 

1.2. Theo chức năng, nhiện vụ có trách nhiệm chỉ đạo triển khai thực hiện 

nội dung nêu tại điểm 2 Văn bản này bảo đảm hiệu quả, đúng quy định; kịp thời 

tham mưu nội dung thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện. 

              Kính gửi:  
- Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố. 
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2. Giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các 

ngành, địa phương liên quan: 

- Dự báo tình hình an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh, kịp thời tham 

mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp an toàn, 

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

- Hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ 

sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát các yếu 

tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động; tổ chức huấn 

luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động. 

- Tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Lao động - Thương binh và 

Xã hội kết quả thực hiện theo quy định. 

Yêu cầu các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương được giao nhiệm vụ 

khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện; báo cáo kết quả thực hiện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- Bộ LĐTB&XH; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các PCT UBND tỉnh;   
- Chánh VP UBND tỉnh; 
- Như trên; (thực hiện) 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, THVX (Giang). 

  

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Ngô Mạnh Hùng 

 

 
 

 
 

(Báo cáo) 
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