
9- Các chi�n d�ch thông tin, tuyên truy�n v� ATVSL� 
 

9.1-  Tóm t�t các ho�t ��ng ATVSL�  theo  các s� ki�n 

9.1.1- Tu�n l� qu�c gia v� ATVSL� và Phòng ch�ng cháy n� hàng n�m �	
c t� 
ch�c trên ph�m vi toàn qu�c do Chính ph phát ��ng 

- C�n c	 th�c hi�n:  Công v�n s� 772/CP-VX ngày 14/7/1999 c�a Th� t��ng 

Chính ph� v� vi�c cho phép t� ch	c Tu
n l� Qu�c gia v� b�o h lao �ng hàng n�m; 

- Th�i gian t� ch	c: Trung tu
n tháng 3 hàng n�m 

- Các ho�t �ng chính trong tu
n l� qu�c gia ATVSL�-PCCN 

 + L� mít tinh.  

 Tham d� l� mít tinh hàng n�m th��ng có Phó Th� t��ng Chính ph�; B tr��ng 

B Lao �ng-Th��ng binh và Xã hi- Tr��ng ban ch� ��o Tu
n l� qu�c gia v� 

ATVSL�-PCCN; Ch� t�ch T�ng Liên �oàn lao �ng Vi�t Nam; Bí th� t�nh �y và ch� 

t�ch U� ban nhân dân ��a ph��ng t� ch	c phát �ng Tu
n l� qu�c gia; ��i bi�u c�a T� 

ch	c Lao �ng Qu�c t� (ILO),  kho�ng 400 ��i bi�u là cán b lãnh ��o, cán b làm 

công tác ATVSL�, cán b công �oàn ��i di�n cho các B, ngành, doanh nghi�p và 

kho�ng t� 3000 - 5000 công nhân, nông dân, h�c sinh tham gia mít tinh, di�u hành. 

Ngoài ra, trong nh�ng n�m g
n �ây còn có s� tham d� cu� các ��i bi�u là Phó ch� t�ch 

qu�c hi, Ch� nhi�m U� ban các V�n �� Xã hi c�a qu�c hi và các �oàn ��i bi�u 

qu�c t� . 

 + Công b� và trao quy�t ��nh khen th��ng c�a Chính ph�, B Lao �ng – 

Th��ng binh và Xã hi, T�ng Liên �oàn lao �ng Vi�t Nam cho mt s� t�p th� và cá 

nhân có thành tích xu�t s�c trong công tác ATVSL�-PCCN;  

 + T� ch	c di�u hành;  

+ Tri�n lãm tr�ng bày nh�ng hình �nh ho�t �ng, trang thi�t b� ATVSL�-PCCN 

và các thành t�u nghiên c	u khoa h�c k  thu�t v� BHL�;  

+ T� ch	c thao di�n c�p c	u s� c� nh�: c�p c	u m!, ch�a cháy nhà cao t
ng...  

+ Th�m gia �ình n�n nhân b� tai n�n lao �ng, b�nh ngh� nghi�p;   

+ Lãnh ��o b, ngành, ��a ph��ng d� mít tinh h��ng 	ng Tu
n l� qu�c gia t�i 

mt s� ��n v�;  

 + Thi tìm hi�u v� ATVSL�, thi an toàn – v� sinh viên gi!i, thi nhà nông v�i 

công tác an toàn – v� sinh lao �ng...  

+ Các ho�t �ng thông tin, tuyên truy�n  

       -  Các ho�t �ng h��ng 	ng c�a các B, ngành, ��a ph��ng, các doanh nghi�p, các 

�oàn th�  v�i s� h��ng 	ng c�a hàng tr�m nghìn ng��i. 



 +  B Nông nghi�p và Phát tri�n nông thôn: Tham gia hi thi ATVSL�; T� ch	c 

Hi th�o; T� ch	c mít tinh h��ng 	ng Tu
n l� qu�c gia ATVSL�-PCCN,  1500 ng��i 

tham gia. 

+ B Qu�c phòng: Hàng n�m B Qu�c phòng ��u có k� ho�ch t� ch	c h��ng 	ng 

Tu
n l� qu�c gia ATVSL�-PCCN. Riêng Tu
n l� l
n th	 b�y, �ã có 586 ��n v� c�a B 

Qu�c phòng t� ch	c mít tinh h��ng 	ng Tu
n l� qu�c gia ATVSL�-PCCN v�i s� 

tham gia c�a 140.560 ng��i; T� ch	c 31 cuc hi th�o v�i s� tham gia c�a 4.119 

ng��i, t� ch	c to� �àm và làm 10 phim phóng s� phát trên �ài truy�n hình Vi�t Nam. 

+ B Y t�,  B Công nghi�p, B Xây d�ng, B Giao thông - V�n t�i, B Thu� s�n, 

T�ng Liên �oàn lao �ng Vi�t Nam ��u có các ho�t �ng t��ng t�. 

 

9.1.2-  H�i ngh� M�ng Thông tin qu�c gia ATVSL� hàng n�m  

- C�n c� th�c hi�n: M�ng Thông tin Qu�c gia an toàn, v� sinh lao �ng ��"c 

thành l�p tháng 12 n�m 1997, trong �ó B Lao �ng – Th��ng binh và Xã hi là c� 

quan �
u m�i. Theo quy ch� t� ch	c và ho�t �ng c�a M�ng, vào �
u tháng 12 hàng 

n�m, B Lao �ng – Th��ng binh và Xã hi ph�i h"p v�i B Y t� và T�ng Liên �oàn 

Lao �ng Vi�t Nam t� ch	c hi ngh� th��ng niên c�a m�ng Thông tin Qu�c gia an 

toàn, v� sinh lao �ng; 

     - M�c �ích: Trao ��i thông tin, kinh nghi�m v� an toàn, v� sinh lao �ng; 

- ��i bi�u tham d�: Lãnh ��o các c� quan liên quan; Thành viên c�a m�ng t� 

��a ph��ng,  các B, ngành, các  vi�n nghiên c	u, các t�ng công ty,  ��i di�n mt s� 

doanh nghi�p và các c� quan có liên quan.  

9.1.3- Các h�i ngh�, h�i th�o qu�c gia và qu�c t� khác 

- Hi ngh� M�ng thông tin an toàn – v� sinh lao �ng các n��c �ông Nam á 

(ASEAN-OSHNET) v�i s� tham d� c�a 10 n��c ASEAN (tháng 3 n�m 2005). 

- Hi th�o ch��ng trình qu�c gia v� an toàn – v� sinh lao �ng v�i s� tham d� c�a 

các n��c ASEAN, Nh�t B�n, Hàn Qu�c, �	c, M  (Tháng 3 n�m 2005). 

- Hi ngh� An toàn – v� sinh lao �ng c�a các n��c Châu á, Thái bình D��ng t�i 

Hà Nô� (tháng 10 n�m 2002 (APOSHO); 

- Hi ngh� Y h�c lao �ng qu�c t� n�m (tháng 11 n�m 2002);   

- Hi th�o qu�c gia v� xây d�ng chính sách an toàn – v� sinh lao �ng trong nông 

nghi�p -2003; 

- Hi th�o qu�c gia v� xây d�ng thu�t ng� v� an toàn – v� sinh lao �ng 2003; 

- Hi th�o qu�c gia v� gi�i thi�u h� th�ng qu�n lí� an toàn – v� sinh lao �ng  t�i 

phía B�c và phía Nam n�m 2002; 



 

9.2- Tóm t�t các ho�t ��ng ATVSL� 
 c�p t�nh và huy�n 

 

            - H
u h�t các t�nh ��u t� ch	c các ho�t �ng h��ng 	ng Tu
n l� qu�c gia 

ATVSL�_PCCN hàng n�m do Chính ph� phát �ng: T� ch	c mít tinh, hi ngh� t�ng 

k�t, hi th�o, ki�m tra �i�u ki�n lao �ng, ki�m tra công tác phòng ch�ng cháy n�, t� 

ch	c hu�n luy�n, di�n t�p 	ng phó v�i các s� c� kh#n c�p. 

 

- C$c BVTV ph�i h"p v�i các Chi C$c BVTV t�nh và thành ph� (8 t�nh tr%ng 

rau và chè tr�ng �i�m trong c� n��c: B�c ninh, Phú th�, H�i phòng, Ngh� an, Qu�ng 

nam, Lâm �%ng, V&nh phúc, thành ph� H% Chí Minh) t� ch	c cuc thi hi�u bi�t v� s' 

d$ng an toàn và hi�u qu� thu�c b�o v� th�c v�t (BVTV) cho ng��i s' d$ng. 

 

   9.3-  Tóm t�t các ho�t ��ng ATVSL� 
 c�p doanh nghi�p 

 - C�ng c� l�i b máy t� ch	c BHL�, phân công, phân c�p trách nhi�m cho các 

��n v� và cá nhân liên quan. Xây d�ng ch��ng trình ho�t �ng c�a hi �%ng B�o h 

lao �ng � c� s�, xây d�ng k� ho�ch b�o ��m an toàn và b�o v� s	c kho( cho ng��i 

lao �ng t�i n�i làm vi�c. 

- T� ki�m tra công tác ATVSL�: máy móc thi�t b�, nhà x��ng và vi�c ch�p 

hành các quy trình, bi�n pháp làm vi�c an toàn-v� sinh. Rà soát l�i các bi�n pháp b�o 

��m an toàn, v� sinh lao �ng: s�n, k(, v) m�i ho*c làm bi�n báo, rào ch�n nh�ng khu 

v�c có nguy c� x�y ra tai n�n lao �ng. B�o d�+ng s'a ch�a máy móc, thi�t b� an toàn 

lao �ng. 

- V� sinh lao �ng: Khám s	c kho( ��nh k, nh-m s�m phát hi�n b�nh ngh� 

nghi�p và �i�u tr� k�p th�i, �%ng th�i có k� ho�ch ki�m tra, �o ��c các y�u t� v� sinh 

lao �ng t�i n�i làm vi�c: nh� b$i, %n, hoá ch�t �c h�i, vi sinh v�t gây b�nh.  

-  Trang b� b� sung các ph��ng ti�n phòng cháy, ch�a cháy, t� ch	c các bu�i nói 

chuy�n chuyên �� v� PCCC cho cán b công nhân viên, m� các l�p hu�n luy�n nghi�p 

v$ cho �i phòng cháy ch�a cháy c�a doanh nghi�p, t� ch	c k( v), in panô, áp phích, 

kh#u hi�u v� PCCC.   

 

-  Trang b� b� sung các ph��ng ti�n ph.ng ch!y, ch�a ch!y, t� ch	c c!c bu�i 

núi chuy�n chuyên �� v� PCCC cho c!n b c$ng nhõn vi�n, m� c!c l�p hu�n luy�n 

nghi�p v$ cho �i ph.ng ch!y ch�a ch!y c�a doanh nghi�p, t� ch	c k( v), in pan$, !p 

ph�ch, kh#u hi�u v� PCCC.   

 


