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KẾ HOẠCH
Kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động các đơn vị, doanh nghiệp
đóng trên địa bàn huyện Phú Vang năm 2018
Căn cứ Kế hoạch số 268/KH-UBND ngày 28/12/2017 của UBND tỉnh về
Thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018
Thực hiện Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2018 của
UBND huyện Phú Vang về Thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động trên
địa bàn huyện Phú Vang năm 2018; Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 22 tháng 3
năm 2018 của UBND huyện Phú Vang về Tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ
sinh lao động lần thứ II, năm 2018;
Ban chỉ đạo An toàn, vệ sinh lao động huyện Phú Vang ban hành Kế hoạch
kiểm tra An toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn
huyện như sau.
I. Nội dung kiểm tra:
1. Công tác triển khai hưởng ứng về ATVSLĐ lần thứ II, năm 2018.
- Xây dựng và triển khai chương trình hành động cụ thể về ATVSLĐ và các
hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động của đơn vị;
- Xây dựng kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ cho người làm công tác quản lý;
cán bộ ATVSLĐ; người làm công tác y tế; an toàn vệ sinh và người lao động theo
quy định;
- Phối hợp với các sở, ngành tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn sự cố
kỹ thuật về ATVSLĐ; cháy nổ; thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động;
- Phát động các phong trào thi đua đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc; tổ
chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện làm việc, giảm tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp;
- Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn
lao động, bệnh nghề nghiệp.
2. Triển khai thực hiện Luật an toàn, vệ sinh lao động: Nghị định số
37/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của
Luật ATVSLĐ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc; Nghị định
số 39/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2016 quy định chi tiết một số điều của
Luật ATVSLĐ; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/5/2016 về
hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn, huấn luyện ATVSLĐ và quan trắc môi trường
lao động (có hiệu lực từ 01/7/2016).
3. Thực hiện đầy đủ các chế độ về bảo hộ lao động:
- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo Thông tư số 04/2014/TTBLĐTBXH ngày 12/02/2014 của Bộ Lao động -TB&XH.
- Thực hiện Thông tư số 54/2015/TT-LĐTBXH của Bộ Lao động – TB&XH
hướng dẫn về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm công
việc sản xuất có tính thời vụ và công việc gia công hàng theo đơn đặt hàng.

- Thực hiện sử dụng lao động nữ theo Thông tư số 26/2013/TT-LĐTBXH ngày
18/10/2013 của Bộ Lao động-TB&XH, lao động là người chưa thành niên theo Thông
tư số 10/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động - TB & XH.
4. Phân loại lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục
ban hành theo các Thông tư, Quyết định của Bộ Lao động - TB&XH để thực hiện
phụ cấp, các chế độ liên quan theo quy định và thực hiện việc bồi dưỡng bằng hiện
vật cho người lao động theo Thông tư số 25/2013/TT-LĐTBXH ngày 18/10/2013
của Bộ Lao động-TB&XH.
5. Thực hiện việc khám sức khoẻ theo Thông tư số 19/2011/TT-BYT ngày
06/6/2011 của Bộ Y tế về hướng dẫn, quản lý sức khỏe người LĐ và quản lý bệnh
nghề nghiệp theo Thông tư số 28/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế hướng
dẫn quản lý bệnh nghề nghiệp.
6. Soát xét, thống kê các loại máy, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu
nghiêm ngặt về an toàn lao động để tiến hành kiểm định, khai báo sử dụng lần đầu,
định kỳ.
II. Thời gian, địa điểm kiểm tra:
- Thời gian: tháng 5 năm 2018;
- Địa điểm: Tại Văn phòng của các đơn vị, doanh nghiệp được kiểm tra.
III. Đối tượng kiểm tra:
- Các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện.
IV. Tổ chức thực hiện:
- Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn, vệ sinh lao động huyện căn cứ vào kế
hoạch này tiến hành các nhiệm vụ tại Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày
07/5/2018 của Ủy ban nhân huyện Phú Vang về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên
ngành về An toàn, vệ sinh lao động năm 2018.
- Các đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn huyện được kiểm tra chuẩn bị báo
cáo về công tác An toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị mình theo nội dung kiểm tra tại
Mục I của Kế hoạch này để làm việc với Đoàn kiểm tra liên ngành.
- UBND các xã, thị trấn có đơn vị, doanh nghiệp đóng trên địa bàn được kiểm
tra có trách nhiệm cử cán bộ cùng phối hợp với Đoàn kiểm tra liên ngành An toàn,
vệ sinh lao động năm 2018 của huyện để thực hiện.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có gì vướng mắc, các đơn vị báo cáo
về UBND huyện để kịp thời giải quyết./.
Nơi nhận :
- CT, các PCT UBND huyện;
- TT. HĐND huyện;
- Các thành viên Đoàn kiểm tra;
- UBND các xã, thị trấn;
- Các đơn vị, DN đóng trên địa bàn huyện;
- Lưu: VT,LĐ;
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