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S: /KH-SVHTTDL Tuyên Quang, ngày 03 tháng 3 nàm 2020 

KE HO4CH 
Tuyên truyn htr&ng ñng Tháng hành dng v an toàn, 

v sinh lao dng nàm 2020 

Thirc hin K hoach s 128/KH-UBND, ngày 16/12/2019 cüa Uy ban 
nhân dan tinh v t chtvc Tháng hành dng v An toàn, v sinh lao dng 
(ATVSLD) nAm 2020, S& Van hoá, Th thao và Du 1ch xây dirng k hoch 
tuyên truyn vii chü d: "D4y rnçinh cal th&n ctiu kin lao d3ng và kkrn sodt 
các nguy co rfli ro v an toàn, v sinh lao d3ng tçii no'i lam vic ", nhu sau: 

I. M1JC IMCH, YEU CAU 

- Dy mtnh cong tác tuyên tmyn nhm nâng cao nhn thirc cüa can b, dng 
viên, cong chirc, viên chirc, ngisô'i lao dng và mi ngi.rô'i dan v cong tác ATVSLD, 
qua do gii1p ngithi si:r ding lao dng và ngi.thi lao dung nng cao thirc tx giác, chü 
dng, nghiêm tue thrc hin các quy djnh cüa pháp 1ut v an toàn lao dng, v sinh 
lao dng; câi thin diu kin lao dng t?i  nai lam vic, giâm ô nhiêm môi truOng lao 
dông, hn ch dn müc thp nht vic vi phm các quy djnh cüa pháp 1ut và thit 
hi do không dam bào v an toàn, v sinh lao dng gay ra, gop phn gi vu'ng n 
djnh và phát trin kinh t - xâ hi trên dja bàn tinh. 

- Cong tác tuyên truyên, hithng irng Tháng hành dng v ATVSLD nàm 
2020 phài du?c  trin khai sâu rng tir tinh dn ca si, vi ni dung cii th, thit 
thrc và hiu qua. 

II. NQI DUNG, H!NH THU'C, THOI GIAN TUYEN TRUYEN 
1. Ni dung 
Tuyên truyên, phô biên sâu rng trong cong dông v nghTa, mic tiêu, chü d 

và các hot dng hu6ng lrng cüa Tháng hành dng v an toàn, v sinh lao dng, 
trong do: tp trung tuyên truyn ni dung Lut An toàn, v sinh lao dng; Chi thj s 
29-CT/TW ngày 18/9/2013 cüa Ban BI thu Trung uung Dâng ye day mnh cOng tác 
ATVSLD trong thO'i k' cOng nghip hóa, hin di hóa và hi nhp quc t; Quyt 
djnh s 87/QD-1Tfg ngây 12/01/20 16 cüa Thu ttthng Chinh phü v Tháng hânh dng 
v An toàn, v sinh lao dng; Thông tu s 02/2017/IT- BLDTBXH ngày 
20/02/2017 cüa Bô Lao dng-Thuang binh và Xã hi huO'ng dn t chüc Tháng 
hành dng v An toãn, v sinh 1aodng; K hoich s 4914/KH-BCE)TIJ ngày 
18/11/2019 cüa Ban chi do Trung uang v t chire Tháng hành dng v An toàn, v 
sinh lao dng nàm 2020; K hoch s 96/KH-UBND ngày 24/11/20 16 cüa Uy ban 



nhân dan tinh v thirc hin Chuang trInh quc gia v an toàn, v sinh lao dng giai 
doan 2016-2020 trên dja bàn tinh nhm gop phn tao  tht'rc, nn nap, thói quen tuân 
thu các quy djnh v ATVSLD cho ngi.thi lao dng, ngän ngira các nguy co riii ro mt 
an toàn lao dng, bnh ngh nghip gay ra. 

2. HInh thfrc 
Sir dçing các hInh thiirc: Tuyên truyn ming; tuyên truyn bng xe ba, c 

dng trçrc quan (treo bang ron, khu hiu, pa nO, áp phIch, ...); xây dung kch 
bàn thông tin; t chirc biu din ngh thut; trung bay trin lam tranh, ânh, sách 
báo; chiu phim luu dng; boat dng cüa các thi& ch van hóa Co sà. 

3. Thôi gian thi'c hin: Ti'i ngày 01/5/2020 den h& ngày 31/5/2020. 
III. TO CHC THC HIN 
1. Thu tru'ö'ng các do'n vj siy nghip thuic So'; PhOng Van hóa vã Thông 

tin; Trung tam Van hóa, Truyn thông và Th thao huyn, thành ph 

Ph bin, quán trit dn toàn th can b, dáng viên, cong chirc, viên chüc, 
ngithi lao dng thuc co quan, don vj ye cong tác ATVSLD thông qua các bui sinh 
boat chi b, h9p Co quan;... nhm nâng cao thirc tir giác, thu dng, nghiêm thc thirc 
hin các quy djnh cüa pháp lut v ATVSLD. 

2. Phông Quãn 1 Van hóa 
Tham mu'u xây dçrng K hoach Tuyên truyn hu&ng irng Tháng hành 

dng v an toàn, v sinh lao dng nAm 2020 cüa ngành; theo dôi, don dc vic 
trin khai thçrc hin K hoach; djnh kr tng hçip báo cáo kt qua thirc hin cüa 
các dan vj s1r nghip tr?c  thuc Si; Phông Van hóa và Thông tin; Trung tam 
Van hóa, Truyên thông và Th thao các huyn, thành ph. 

3. Trung tam Van hoá tinh 
- Chi dao  di tuyên truyn lu'u dng biên tp tài 1iu, xây dimg câu chuyn 

thông tin, t chirc tuyên truyn sâu rng trong nhân dan v mic dich, nghi'a, tm 
quan tr9ng cüa Tháng hành dng v ATVSLD nàm 2020. 

- Ph& hçp vói Trung tam VAn boa, Truyên thông và Th thao thành pM dmg 
bin c dng, treo bang ron, khu hiu tuyên truyn hu'mg img cac hoat dng t 
chüc Tháng hành dng v ATVSLD nAm 2020 trên da bàn thành pM Tuyên Quang. 

4. Doàn Ngh thut dan tc tinh 
Xây dirng các tit miic, tiu phm, chuong trInh ngh thut có ni dung 

tuyên truyn Tháng hành dng ye ATVSLD nAm 2020 d biu din phiic vi 
nhân dan. 

5. Trung tam Phát hành phim và Chiêu bong 
Chü dng khai thác nguôn phim, phim tài lieu có chü d ATVSLD; chi 

dao các di chiu bong lu'u dng biên tp tài lieu tuyên truyn v m11c dIch, 
nghi'a cña vic t chirc Tháng hành dng ye ATVSLD nAm 2020 truâc các buôi 
chiu phim. 
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6. Thu viên tinh 
To chüc tru'ng bay, giái thiu sách, báo, t?p  chI và các tài 1iu có ni dung 

tuyên truyn, ph bin v ATVSLD ti Thu vin tinh; tang cung luân chuyn 
sách, báo, tp chI dn thu vin huyn và tü sách Co sO'. 

7. Phông Van hoá vã Thông tin; Trung tam Van hoá, Truyn thông và 
The thao các huyn, thành ph 

- PhEi hcp vO'i các ngành thành viên Ban Chi dto Tháng hành dng v 
ATVSLD 11am 2020; t chüc các hott dng tuyên truyn, hu&ng U'ng Tháng hành 
dng v ATVSLD närn 2020 dam bâo thi& thçrc, hiu qua. 

- Treo bang rOn, khu hiu, pa no, áp phIch; tuyên truyn bng xe ba ti 
trung tam huyn, xã, phuO'ng, thj trn; ti các triic duO'ng chinh và khu vçrc dông 
dan Cu; CC khu cong nghip,... dam bâo ni dung và hInh thi'rc tuyên truyn nêu ti 
Phn II K hoach nay. 

- HuO'ng dan, chi dto thu vin huyn, tü sách Co sO' tang cuO'ng trung bay, 
giói thiu sách, báo, ttp chI có ni dung tuyên truyn v Tháng hành dng v 
ATVSLD nàm 2020, phçic viii bin d9c. 

- Chi do nhà van hoá xã, phuO'ng, thj trn; nhà van hoá thôn, ban, th dan 
ph tuyên truyn, ph bin và t chuc CáC hott dng huO'ng iirng Tháng hành 
dng v ATVSLD nàm 2020, lng ghép trong các buM h9p cüa xâ, thôn, ban, t 
dan ph& qua do, giüp nhân dan nm bt kjp thO'i vâ chp hành nghiêm các quy 
djnh cua pháp lust  v ATVSLD, gop phn ngan chn nhUng nguy co dn dn 
tai nn lao dng, cháy n và bnh ngh nghip, dam bão an toàn tinh mIng, 
chäm soc si'rc khOe cho nguO'i lao dng. 

Các don vj chñ dng trin khai thrc hin, báo CáO kt qua v SO' Van hoá, 
Th thao vâ Du lch truO'c ngày 08/6/2020 d tng hçip, báo cáo Uy ban nhân dan 
tinE.!. 

No'i n/i 1 ii: 
- UBND tinh (b/c); 
- So LDTB&XH (tOng hçp); 
- Lành dao SO; 
-Các don vj sir nghip trirc thuc SO 
- PhOng VH&TT, Trung tarn VH,TT&TT 
các huyn, thành pho; 

- PhOng QLVH, VP SO; 
- Lu'u VT. 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 

Nguyn Van HOa 

(t/h); 
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MQT sO KHAU HI]U TUYEN TRUYEN HU'O'NG 15NG 
THANG HANH BONG ATVSLB NAM 2020 

(Kern theo KI hoçich so' /KH-SVHTTDL ngày 03/3/2020 
cia S& Van hóa, The thao và Du ljch) 

1. NHIET LI1T HUCNG flG THANG HNH DONG YE AN TOAN, 
V SINH LAO DONG NAM 2020! 

2. cAi THI1N DTEU KIN LAM VIC AN TOAN, si5'c KHOE CUA 
NGU'dI LAO DQNG vA Si PHAT TRIEN BEN VUG CUA DOAN}I 
NGHIP! 

3. TANG CTJONG R SOAT, DANH GIA NGUY C, RUI RO MAT 
AN TOAN, V SINH LAO DONG TiM NOT LAM VIC! 

4. HAY NGHI yE AN TOAN TRLIOC KHI HANH DQNG! 

5. THAM GIA BAO IiIEM TAT N1N LAO DQNG, BNH NGHE 
NGFIIP LA GIAM THIEU RUT DO CHO DOANH NGHIP! 

6. CHUNG TAY XAY DUNG VAN HOA AN TOAN TiM NOI LM VIC! 

7. TiM NN LAO DQNG, BNH NGHE NGHTP CO THE PHONG 
TRAN}I DIJOC NEU CHIITNG TA LAM TOT CONG TAC PHONG NGT1JA! 

8. DOANH NGHIP vA NGTJOT LAO DONG  TICH CT)C CHU DQNG 
THIXC WEN CAC QUYEN vA TRACH NHIM CUA MNH THEO LUT 
AN TOAN, V STNH LAO DONG! 

9. BAO V sOt KHOE NGOI LAO DQNG - BAO V NGUON 
NHAN LUC CUA DAT NU'OC! 

10. CHU DONG  KHAM PHT HIN BNH NGHE NGHIP GOP 
PHAN BAO V LOT  ICH CHO CO SO LAO DONG! 

11. MOI TRIJONG LAM VIC AN TOAN — TOT CHO BAN, CHO 
DOANH NGHIP! 
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