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BÁO CÁO 

Kết quả tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022  

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 842/KH-HĐATVSLĐ ngày 08 tháng 4 năm 2022 

của Hội đồng an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Cao Bằng về việc tổ chức Tháng 

hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng, Sở Ngoại vụ báo cáo kết quả triển khai thực hiện hưởng ứng như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai 

- Lãnh đạo Sở đã chỉ đạo các phòng chuyên môn, Trung tâm thuộc Sở 

tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, công chức, viên chức và người lao động 

trong Sở về mục đích, nội dung, ý nghĩa của Tháng hành động về ATVSLĐ 

năm 2022 với chủ đề “Tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an 

toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng 

an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19”. 

- Ban hành Kế hoạch số 523/KH-SNgV ngày 19 tháng 4 năm 2022 về việc 

hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 của Sở Ngoại vụ. 

- Tuyên truyền nội dung thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18 tháng 9 năm 

2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khoá XI) về đẩy mạnh công tác an toàn lao 

động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập 

quốc tế tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở. 

2. Kết quả tổ chức các hoạt động cụ thể  

- Thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về 

ATVSLĐ với nội dung “Thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình, giải pháp 

bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc” tại trụ sở cơ quan. 

- Lồng ghép nội dung tuyên truyền, giáo dục và nâng cao nhận thức, ý thức, 

trách nhiệm về việc thực hiện ATVSLĐ, chăm sóc sức khoẻ tại nơi làm việc và 

phòng, chống tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp tại cơ sở lao động vào buổi 

sinh hoạt Chi bộ của Sở. 

- Văn phòng Sở tiến hành kiểm tra toàn bộ hệ thống điện, nước, phòng 

cháy chữa cháy trong cơ quan; thay thế các bóng đèn có hiện tượng chập, cháy, 

vứt bỏ các vận dụng, đồ dùng có nguy cơ cháy, nổ, đảm bảo điều kiện an toàn 

trong quá trình làm việc tại Sở. 



2 

 

- Chi đoàn Sở ra quân tổng vệ sinh toàn cơ quan chiều thứ 6 hàng tuần, giữ 

gìn môi trường làm việc của Sở xanh, sạch, đẹp. 

- Trung tâm Thông tin và Dịch vụ đối ngoại đưa tin về các hoạt động 

hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2022 của Sở; đăng tải thông 

điệp và khẩu hiệu truyền thông của Tháng hành động về ATVSLĐ; các quy định 

của Luật ATVSLĐ 2015; cảnh báo phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp lên trang thông tin điện tử cơ quan.  

3. Đánh giá chung  

Nhìn chung, việc tổ chức thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ năm 

2022 tại Sở Ngoại vụ nhận được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cấp uỷ Chi bộ, 

ban lãnh đạo, các tổ chức đoàn thể trong Sở. Thông qua các hoạt động hưởng 

ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, nhận thức, ý thức trách nhiệm đảm bảo 

ATVSLĐ của toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong Sở đã 

được nâng cao một cách đáng kể. Trong Tháng hành động về ATVSLĐ năm 

2022, Sở Ngoại vụ không có tai nạn lao động nào xảy ra. 

Trên đây là Báo cáo kết quả triển khai tổ chức Tháng hành động về 

ATVSLĐ năm 2022 của Sở Ngoại vụ./. 

 

Nơi nhận:                                                                          
- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Các phòng chuyên môn, TTTT&DVĐN; 

- Trang Thông tin điện tử Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đoàn Trọng Hùng 
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