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KẾ HOẠCH 
Thực hiện An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 - 2025 

 

Thực hiện Kế hoạch số 3350/KH-UBND ngày 29/8/2022 của UBND tỉnh 

Phú Thọ về thực hiện An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 - 

2025. Để nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động (ATVSLĐ) của các phòng, ban, đơn vị và công chức, viên chức, người lao 

động; cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy 

hiểm và rủi ro về ATVSLĐ; kiểm soát dịch COVID-19 trong triển khai thi công 

các dự án và tại nơi làm việc; tiếp tục tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn 

lao động, giảm thiểu tai nạn lao động, Sở Giao thông vận tải tỉnh Phú Thọ xây 

dựng Kế hoạch triển khai thực hiện an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2022 - 

2025 như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích 

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm và sự tuân thủ pháp luật về ATVSLĐ của 

các phòng, ban, đơn vị và công chức, viên chức, người lao động về công tác an 

toàn, vệ sinh lao động; đẩy mạnh triển khai các biện pháp, giải pháp giảm thiểu rủi 

ro về ATVSLĐ, giảm thiểu các nguy cơ mất an toàn lao động; giảm thiểu thiệt hại 

đối với xã hội, các cơ quan, đơn vị và người lao động. 

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

nghiệp (TNLĐ, BNN), 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 cơ quan, đơn vị, góp 

phần vào sự phát triển bền vững của tỉnh. 

2. Yêu cầu 

Các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện, nêu cao vai trò, 

trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc 

chấp hành các quy định của pháp luật ATVSLĐ, phát huy kết quả đạt được sau Đại 

hội thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ VI, để tiếp tục đẩy mạnh công tác 

ATVSLĐ trong các phong trào thi đua trong ngành Giao thông vận tải. 

Hằng năm, giảm tai nạn lao động chết người; tăng thêm số người lao động 

được khám bệnh nghề nghiệp và đơn vị được quan trắc môi trường lao động. 



 

Người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện về công tác ATVSLĐ được 

cử tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực về ATVSLĐ.  

II. Giải pháp thực hiện 

1. Thông tin, tuyên truyền, huấn luyện nâng cao nhận thức về 

ATVSLĐ 

Tổ chức thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả Tháng hành động về 

ATVSLĐ và các hoạt động nâng cao trách nhiệm, hiệu quả các phong trào quần 

chúng về công tác ATVSLĐ đối với người sử dụng lao động và người lao động; 

bảo đảm an toàn trong sử dụng điện, khí gas trong cơ quan, đơn vị và tại gia đình 

công chức, viên chức, lao động... 

Phối hợp với các cơ quan, đơn vị chuyên môn hướng dẫn, tập huấn ATVSLĐ 

cho người sử dụng lao động, người làm công tác ATVSLĐ và người lao động; vận 

động công chức, viên chức, lao động tham gia ký cam kết đảm bảo an toàn, vệ sinh 

lao động. 

2. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về ATVSLĐ 

Nâng cao năng lực, cơ sở vật chất cho hệ thống thanh tra, kiểm tra, giám sát 

và các cơ quan quản lý về công tác an toàn, vệ sinh lao động; quản lý chất lượng 

sản phẩm, hàng hóa đặc thù an toàn lao động; quan trắc môi trường lao động; chẩn 

đoán, giám định, điều trị và phục hồi chức năng cho người bị TNLĐ, BNN.  

Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát về công tác an 

toàn, vệ sinh lao động, trong đó chú trọng các lĩnh vực có nguy cơ cao về TNLĐ, 

BNN.  

3. Đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động, phòng chống TNLĐ, BNN   

Phối hợp với các sở, ban, ngành để được hỗ trợ, triển khai các hệ thống quản 

lý công tác ATVSLĐ trong cơ quan, đơn vị có nguy cơ cao về TNLĐ, BNN, áp 

dụng các biện pháp phòng, chống tai nạn lao động khi sử dụng máy, thiết bị có yêu 

cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động; Áp dụng 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 TNLĐ, BNN. Từng bước xây dựng văn hóa an toàn trong lao động, đáp 

ứng tiêu chuẩn quốc tế về hệ thống quản lý ATVSLĐ (ISO 45001 - 2018). 

III. Kinh phí thực hiện  

Nguồn kinh phí tổ chức thực hiện được trích từ kinh phí hoạt động và các 

nguồn thu hợp pháp khác của Sở GTVT và của các đơn vị theo quy định. 

IV. Tổ chức thực hiện 

Căn cứ nội dung kế hoạch, yêu cầu các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; Ban 

Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp 

tỉnh; Văn phòng Ban ATGT tỉnh:  



 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ, của 

Sở về công tác đảm bảo ATVSLĐ trong đơn vị.  

- Các đơn vị sự nghiệp đảm bảo quyền của người lao động được làm việc 

trong điều kiện an toàn, vệ sinh lao động; tuân thủ đầy đủ các biện pháp 

ATVSLĐ; ưu tiên các biện pháp phòng ngừa, loại trừ, kiểm soát các yếu tố 

nguy hiểm, yếu tố có hại trong quá trình lao động, nhất là các loại máy, thiết bị 

có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ. Trang bị đầy đủ phương tiện, công cụ lao 

động đảm bảo an toàn; thực hiện chăm sóc sức khỏe, khám phát hiện bệnh nghề 

nghiệp; thực hiện khai báo, điều tra, thống kê, báo cáo tai nạn lao động theo quy 

định của pháp luật; thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người bị TNLĐ, BNN 

cho người lao động. 

- Tham mưu kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền về công tác quản lý an 

toàn trong thi công các dự án được giao; đề xuất xử lý vi phạm về ATVSLĐ 

theo quy định của pháp luật..  

- Đề xuất khen thưởng về ATVSLĐ cho các tập thể, cá nhân có thành tích 

xuất sắc về công tác ATVSLĐ. 

- Phối hợp với cơ quan tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND 

tỉnh về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022-2025. 
 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

  

Nơi nhận:  

- UBND tỉnh Phú Thọ (B/c); 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng, ban, đơn vị thuộc Sở; 

- Lưu: VT, VP (ĐK).  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Trịnh Văn Trung 
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