
UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /STTTT-TTBCXB 

V/v tăng cường công tác tuyên truyền  

An toàn, vệ sinh lao động  

giai đoạn 2022 - 2025 

 

  Phú Thọ, ngày      tháng 9 năm 2022 

 

  Kính gửi:   

 - Các cơ quan báo chí của tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;  

- UBND các huyện, thành, thị. 
 

 

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

về việc thực hiện An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2022 - 2025, 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan báo chí của tỉnh; các sở, ban, 

ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thành, thị đẩy mạnh tuyên truyền 

một số nội dung sau: 

1. Nội dung tuyên truyền 

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

Trong đó, tập trung tuyên truyền nội dung Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 

16/02/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình Quốc gia về An toàn, vệ sinh 

lao động giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 3350/KH-UBND ngày 29/8/2022 

của UBND tỉnh về việc tăng cường tuyên truyền An toàn, vệ sinh lao động tỉnh 

Phú Thọ giai đoạn 2022 - 2025. 

- Tuyên truyền công tác chăm lo cải thiện điều kiện làm việc; phòng ngừa 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, chăm sóc sức khoẻ người lao động tại các 

cơ quan, doanh nghiệp; các biện pháp phòng chống tai nạn lao động, bệnh tật 

liên quan đến lao động; các mô hình điểm, hỗ trợ, tư vấn về an toàn, vệ sinh lao 

động; đảm bảo an toàn trong sử dụng điện, khí ga; sử dụng thang máy tại các 

khách sạn, chung cư, nhà cao tầng… 

- Thông tin, tuyên truyền Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

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

chúng về công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với người sử dụng lao động và 

người lao động trên địa bàn tỉnh.  

- Tuyên truyền công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định 

của pháp luật an toàn, vệ sinh lao động; công tác phát hiện và xử lý hành vi vi 

phạm về an toàn, vệ sinh lao động của lực lượng chức năng. Tuyên truyền, biểu 

dương những đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh làm tốt công tác an toàn, vệ 

sinh lao động. 

2. Hình thức tuyên truyền 

Tuyên truyền trên các cơ quan thông tin đại chúng; cổng/trang thông tin 

điện tử; hệ thống thông tin cơ sở và các ứng dụng mạng xã hội facebook, zalo, 

youtube…để phát huy tối đa hiệu quả tuyên truyền.  
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Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các các cơ quan, đơn vị, địa phương 

quan tâm, phối hợp triển khai thực hiện; định kỳ, hằng năm báo cáo kết quả thực 

hiện về Sở Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất 

bản, mail: bcxb.sotttt@mail.phutho.gov.vn) để tổng hợp, báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng VH&TT cấp huyện; 

- Trung tâm VH,TT,DL&TT cấp huyện; 

- Đài TT-TH thành phố Việt Trì;  

- Cổng TTĐT tỉnh; 

- GĐ, PGĐ (B. Thúy); 

- Lưu: VT, TTBCXB (KT). 

         KT. GIÁM ĐỐC 

          PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 
 
 

   

           Nguyễn Thị Hồng Thúy  
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