
ỦY BAN NHÂN DÂN   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   HUYỆN ĐĂK HÀ         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Số:         /UBND-VX                  Đăk Hà, ngày       tháng 10 năm 2022. 
 

V/v tăng cường công tác an toàn,  

vệ sinh lao động; phòng ngừa  

tai nạn lao động   
 

Kính gửi:  

     - Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã,thị trấn; 

- Các Công ty TNHH MTV Cà phê: 704, 731, 734, 

Đăk Uy. 

 
 

Thực hiện Công văn số 3482/UBND-KGVX, ngày 17/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh, về việc tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động (AT, VSLĐ); 

phòng ngừa tai nạn lao động (TNLĐ); Công văn số 2250/SLĐTBXH-

LĐVL&GDNN, ngày 19/10/2022 của Sở Lao động – TB&XH, về việc tăng cường 

công tác an toàn, vệ sinh lao động; phòng ngừa tai nạn lao động. 

Ủy ban nhân dân huyện đề nghị các đơn vị, UBND các xã, thị trấn tăng 

cường triển khai công tác về AT, VSLĐ, phòng ngừa TNLĐ, cụ thể như sau: 

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về AT, 

VSLĐ phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề, ưu tiên việc tuyên truyền, phổ 

biến pháp luật về AT, VSLĐ cho người lao động làm việc không theo hợp đồng 

lao động; chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát các yếu tố 

nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, phòng ngừa TNLĐ kết hợp phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19 tại nơi làm việc đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh trong lĩnh vực và địa bàn quản lý. 

2. Kịp thời, thường xuyên thông tin đến các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất 

kinh doanh trong lĩnh vực quản lý với sự hỗ trợ kinh phí từ quỹ Bảo hiểm xã hội về 

TNLĐ, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 88/2020/NĐ-CP, ngày 

27/7/2020 của Chính phủ, về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số 

điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn, bệnh nghề nghiệp cụ 

thể: 

- Hỗ trợ đào tạo nghề để chuyển đổi nghề nghiệp cho người lao động bị 

TNLĐ, bệnh nghề nghiệp đủ điều kiện theo quy định. 

- Hỗ trợ khám, chữa bệnh nghề nghiệp, phục hồi chức năng cho người lao 

động đủ điều kiện theo quy định. 

- Hỗ trợ huấn luyện AT, VSLĐ. 

3. Riêng đối với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn  



2 

 

- Thống kê, báo cáo TNLĐ đối với người làm việc không theo hợp đồng lao 

động; lập biên bản ghi nhận TNLĐ đối với người làm việc không theo hợp đồng 

lao động (theo mẫu quy định tại Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định số 

39/2016/NĐ-CP, ngày 15/5/2016 của Chính phủ). 

- Báo cáo kết quả thực hiện công tác huấn luyện AT, VSLĐ cho các đối 

tượng được ưu tiên1 được hỗ trợ chi phí huấn luyện AT, VSLĐ2. 

Kết quả thực hiện gửi về UBND huyện (qua phòng Lao động – Thương binh 

và Xã hội) trước ngày 25/11/2022 để tổng hợp, báo cáo Sở Lao động- Thương 

binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân tỉnh. 

Đề nghị các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn quan tâm phối 

hợp, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                              

 - Như trên (t/h);                                                                    

 - Lãnh đạo UBND huyện; 

 - Lãnh đạo, CV Văn phòng; 

 - Lưu VT, PLĐ. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Thị Thương 

 

                                           
1 là người lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới tách nghèo, hộ đồng bào dân tộc thiểu số, người có công 

với cách mạng làm việc không theo hợp đồng lao động khi làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt  về AT, VSLĐ 

trên địa bàn. 
2 theo Công văn số 287/SLĐTBXH-LĐVL&GDNN ngày 18/2/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội về 

việc triển khai công tác hỗ trợ huấn luyện người lao động làm công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về AT, VSLĐ trên 

địa bàn huyện, thành phố quản lý 
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