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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH GIÁO DỤC 

 

Số: 049/HD-CĐGD 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

       TP.Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 3 năm 2021 

 

HƯỚNG DẪN 

Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động 

 về An toàn, vệ sinh lao động năm 2021  

 

Thực hiện hướng dẫn số 07/HD-LĐLĐ ngày 19/3/2021của Liên đoàn Lao động 

Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh 

lao động (ATVSLĐ) năm 2021. Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố hướng dẫn 

các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU: 

1. Mục Đích: 

- Tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động 

(NSDLĐ), cán bộ, nhà giáo và người lao động (CBNGNLĐ) trong toàn ngành về 

thực hiện công tác ATVSLĐ và phòng chống Covid - 19; đồng thời đẩy mạnh các 

chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN) trong 

các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục.  

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phối hợp giữa công đoàn các cấp với các cơ quan 

chức năng, chính quyền đồng cấp và NSDLĐ trong việc tổ chức, triển khai các chương 

trình, hành động cụ thể thiết thực để phòng ngừa TNLĐ, BNN; cải thiện điều kiện lao 

động, phát động thi đua, đẩy mạnh phong trào quần chúng làm công tác ATVSLĐ, góp 

phần xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. 

2. Yêu cầu: 

- Việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ cần thiết 

thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện lao động, làm việc của địa phương, cơ quan, 

đơn vị, cơ sở giáo dục. 

- Chủ động tham gia, phối hợp với các cấp, các ngành, các tổ chức, cơ quan 

truyền thông, doanh nghiệp và NLĐ để thực hiện có hiệu quả đồng thời bảo đảm yêu 

cầu phòng, chống dịch COVID-19 và an toàn, sức khỏe cho cán bộ, nhà giáo và 

người lao động. 

II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG: 

1.Chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, 

vệ sinh lao động và tham gia của an toàn, vệ sinh viên” nhằm đẩy mạnh các hoạt 

động phòng ngừa TNLĐ, BNN về tăng cường sự tham gia tích cực của các cấp công 

đoàn và đội ngũ an toàn vệ sinh viên (ATVSV). 

2.Thời gian và phạm vi triển khai: 

- Thời gian tổ chức: Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 được tổ chức từ 

ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021.  

- Phạm vi triển khai: Triển khai đến công đoàn cơ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo 

dục trực thuộc Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Thành phố Hồ Chí Minh. 
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3. Tổ chức Lễ phát động: 

- Căn cứ điều kiện của từng đơn vị để tổ chức phát động Tháng hành động về an 

toàn vệ sinh lao động kết hợp Lễ phát động Tháng công nhân lần thứ 13 năm 2021 

của các cấp công đoàn, trong đó lòng ghép các hoạt động như ngày hội “Sức khỏe 

của người lao động”, thông tin tuyên truyền, tập huấn, phát tài liệu, ấn phẩm, phát 

động vệ sinh phòng ốc, phương tiện, trang thiết bị dạy – học (làm việc) và các hoạt 

động gắn với việc xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc, từ đó tạo sự lan tỏa 

rộng khắp, đồng thời bảo đảm tuân thủ đúng các yêu cầu về phòng chống dịch COVID-

19, đảm bảo tuyệt đối an toàn đến tính mạng, sức khỏe của CBNGNLĐ, không để 

dịch bệnh lây lan trong CBNGNLĐ. 

4. Các nội dung trọng tâm: 

4.1. Các hoạt động tuyên truyền, truyền thông: 

 Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và 

kiến thức về ATVSLĐ; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của 

NSDLĐ, CBNGNLĐ trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ, cải thiện điều 

kiện làm việc, môi trường lao động…thông qua các phương tiện hệ thống báo chí của 

tổ chức công đoàn, các trang thông tin điện tử, các fanpage, facebook của công đoàn 

các cấp.  

- Hướng dẫn Công đoàn cơ sở tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện kỹ năng 

làm việc an toàn cho người lao động; kỹ năng phòng ngừa TNLĐ, BNN, kỹ năng 

phương pháp hoạt động của đội ngũ ATVSV cho cán bộ Công đoàn, mạng lưới an 

toàn vệ sinh viên, trong đó tập trung tuyên truyền công tác an toàn vệ sinh lao 

động cho các nghiệp đoàn và lao động phi chính thức. 

4.2. Các hoạt động giám sát, phối hợp kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ 

- Phối hợp với các cơ quan y tế có chuyên môn đẩy mạnh công tác giám sát và 

thực hiện có hiệu quả việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ, phát hiện bệnh nghề 

nghiệp, chế độ trợ cấp, dưỡng sức phục hồi sức khỏe đối với đoàn viên và người lao 

động.  

- Các cấp công đoàn đối thoại với NDSLĐ để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng 

của đoàn viên, NLĐ về những vấn đề liên quan đến ATVSLĐ tại nơi làm việc, tăng 

cường sức khỏe trong mùa dịch, đưa nội dung an toàn vệ sinh lao động vào thương 

lượng ký kết thỏa ước lao động tập thể nhằm bảo vệ sức khỏe lâu dài cho người lao 

động. 

4.3. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ người lao động: 

- Tổ chức ngày hội “Vì sức khỏe người lao động” tại công đoàn cơ sở có đông 

lao động nữ. 

4.4 Xét chọn, khen thưởng điển hình tiêu biểu trong phong trào “Xanh - 

Sạch - Đẹp - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động”. 

- Biểu dương, khen thưởng những tấm gương tập thể, cá nhân có thành tích xuất 

sắc, nhân rộng các mô hình hay, cách làm tốt, mang lại hiệu quả trong phong trào 

“Xanh - Sạch - Đẹp - Đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” (có hướng dẫn riêng). 
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III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố   

- Căn cứ Hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố, chủ động tham mưu 

với cấp ủy và phối hợp với chính quyền xây dựng chương trình tổ chức các hoạt động 

để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ với các nội dung phù hợp chủ đề và đặc 

điểm tình hình thực tiễn và gắn với Tháng Công nhân lần thứ 13 - năm 2021. 

- Đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến 

thức về ATVSLĐ; giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của NSDLĐ, 

NLĐ trong việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ, nhất là công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19. 

- Thực hiện có hiệu quả “Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động” gắn 

với phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” và Chỉ thị 19 

của Thành ủy “Người dân thành phố không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành 

phố sạch và giảm ngập nước” và Cuộc vận động chống rác thải nhựa, vận động cán 

bộ, nhà giáo và người lao động tham gia làm vệ sinh trang thiết bị, đồ dùng dạy học, 

phòng học, cảnh quan môi trường sư phạm, đẩy mạnh cải thiện điều kiện lao động và 

kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc. 

- Thành lập, kiện toàn, xây dựng quy chế hoạt động của mạng lưới An toàn vệ 

sinh viên, đẩy mạnh việc phát triển về số lượng, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên.  

- Tổ chức và tham gia Hội thi an toàn vệ sinh viên giỏi theo cụm thi đua, hướng 

dẫn đoàn viên và người lao động tại đơn vị có tổ chức công đoàn tham gia thi online 

tìm hiểu về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, kịp thời khen thưởng 

đoàn viên, NLĐ có các sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật, cải thiện điều kiện làm 

việc, nâng cao năng suất lao động và bảo đảm ATVSLĐ, đồng thời xem xét đề xuất 

biểu dương an toàn vệ sinh viên tiêu biểu cấp Thành phố lần thứ II năm 2021. 

- Phối hợp với các Phòng, Ban chức năng của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành 

phố trong các hoạt động thông tin tuyên truyền, huấn luyện và công tác phòng 

chống dịch Covid-19; trong các hoạt động kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp 

luật, tư vấn, đối thoại chính sách liên quan đến người lao động tại các cơ quan, 

đơn vị; chăm lo, bảo đảm quyền lợi của đoàn viên và người lao động. 

- Hướng dẫn các công đoàn cơ sở trực thuộc tổ chức các hoạt động thiết thực, 

hiệu quả, tập trung và hướng về cơ sở và người lao động. 

- Báo cáo kết quả Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 về 

Liên đoàn Lao động Thành phố (thông qua Ban chính sách pháp luật, đ/c Phạm Thị 

Kim Hoàng, số điện thoại – 0908154749) trước ngày 03/6/2021 để tổng hợp báo cáo 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. 

2. Công đoàn cơ sở trực thuộc. 

- Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với NSDLĐ duy trì các hoạt động 

thường xuyên về ATVSLĐ theo quy định pháp luật, trong đó tập trung tổ chức các 

hoạt động thiết thực để hưởng ứng Tháng hành động tại cơ sở; Chủ động đề xuất và 

phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền đồng cấp xây dựng và triển khai các 



 4 

hoạt động Tháng hành động về ATVSLĐ gắn với Tháng Công nhân lần thứ 13 - năm 

2021. 

- Ban chấp hành công đoàn cơ sở phối hợp với NSDLĐ tổ chức các hoạt động 

hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 tại cơ sở như: Tổ chức tập huấn 

về công tác ATVSLĐ cho NLĐ và mạng lưới an toàn vệ sinh viên, bồi dưỡng các kỹ 

năng nhận diện, đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc, khám sức khỏe 

định kỳ và khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động; rà soát, bổ sung, hoàn thiện 

các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao động tại các bộ phận, phân 

xưởng; rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; tổ chức các hoạt động thực 

hành, thao diễn xử lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải 

thiện điều kiện làm việc; cử người tham dự hội thi cán bộ, an toàn vệ sinh viên giỏi; 

tổ chức phong trào thi đua về ATVSLĐ, phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm 

an toàn vệ sinh lao động”, xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. 

- Báo cáo kết quả Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 về 

Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố (thông qua Ban chính sách pháp luật, đ/c Lưu 

Thiên Đức, số điện thoại – 0903.308.308) trước ngày 25/5/2021 để tổng hợp báo cáo 

Liên đoàn Lao động Thành phố. 

 

 
Nơi nhận: 

- Thường trực, Ban CSPL LĐLĐ.TP “để 

b/c”; 

- Đảng Ủy, BGĐ Sở GD&ĐT “để b/c”; 

- CĐCS trực thuộc “để t/h”; 

- Lưu VP, CSPL. 

 

 

TM. BAN THƯỜNG VỤ 

CHỦ TỊCH   

 

 
(đã ký tên, đóng dấu) 

 

 

Nguyễn Thị Gái 
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PHỤ LỤC 1 

Khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 
( Ban hành kèm theo Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ  năm 2021  

số 049/HD-CĐGD ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Công đoàn ngành giáo dục) 

-------------------------------- 

 

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công 

nhân năm 2021.  

- Tích cực hưởng ứng phong trào “Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo đảm an toàn vệ 

sinh lao động”. 

- Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ và sự tham 

gia của an toàn, vệ sinh viên. 

- Đánh giá nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc và nâng 

cao năng suất lao động. 

- Chủ động rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro mất ATVSLĐ và tuân thủ các 

biện pháp phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. 

          - Tổ chức và tham gia huấn luyện về ATVSLĐ đầy đủ để phòng tránh TNLĐ, 

BNN.   

- Thực hiện nghiêm các nội quy, quy trình và giải pháp bảo đảm ATVSLĐ và 

phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. 

- Môi trường làm việc an toàn - Tốt cho bạn, cho doanh nghiệp. 

- Tích cực tham gia bảo hiểm TNLĐ, BNN vì sức khỏe và sự phát triển bền 

vững của doanh nghiệp. 

- Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động. 

- Chung tay xây dựng văn hoá an toàn tại nơi làm việc. 

- Doanh nghiệp và người lao động chủ động thực hiện các quyền, nghĩa vụ và 

trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động. 

- Bảo vệ sức khỏe người lao động - Bảo vệ nguồn nhân lực của đất nước./. 
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PHỤ LỤC 2 

Tổng hợp các hoạt động Hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động 

 năm 2021 

 

( Ban hành kèm theo Hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ  năm 2021  

số 049/HD-CĐGD ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Công đoàn ngành giáo dục) 
 

TT Các hoạt động Đơn vị 

Số 

lượng Ghi chú 

1 Xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai thực hiện       

2 Ban hành các văn bản chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng Tháng hành động       

3 Tư vấn trực tuyến về chế độ chính sách ATVSLĐ cho NLĐ       

Số người người     

4 
Các tin bài, phóng sự trên truyền hình Tin, 

phóng sự     

5 Các bài viết trên báo, tạp chí, fanpage, fabook của công đoàn bài     

6 Băng rôn, khẩu hiệu, áp phích chiếc     

7 Tờ rơi, tranh đã phát hành tờ     

8 Ấn phẩm thông tin khác (sách, báo, bản tin,…) quyển     

9 

Triển khai các phong trào thi đua về ATVSLĐ 
phong 

trào     

Số tập thể/cá nhân tham gia 
Tập 

thể/cá 

nhân     

10 Số sáng kiến cải thiện điều kiện lao động giảm thiểu TNLĐ, BNN 
Sáng kiến     

11 Số đoàn viên, NLĐ đề nghị TLĐ tặng Bằng Lao động sáng tạo 
người     

12 
Tổ chức thi viết, trực tuyến ATVSV giỏi, tìm hiểu pháp luật về 

ATVSLĐ cuộc     

Số lượng người tham gia người     

13 

Tổ chức tập huấn công tác ATVSLĐ cho cán bộ công đoàn, an 

toàn vệ sinh viên       

Số lớp lớp     

Số người tham gia người     

14 

Tổ chức giám sát, kiểm tra liên ngành về ATVSLĐ được tổ chức 

trong Quý II/ 2021       

Số DN công đoàn phối hợp giám sát, kiểm tra liên ngành DN     

Số vi phạm được phát hiện Vi phạm     

15 

CĐCS phối hợp với người SDLĐ tự kiểm tra về ATVSLĐ; rà 

soát phát hiện các nguy cơ rủi ro, bổ sung các nội qui, quy trình 

làm việc an toàn       

Số cuộc Cuộc     

Các nguy cơ, rủi ro được phát hiện Nguy cơ     

Các nội quy, quy trình làm việc an toàn được xây dựng, bổ sung 
Nội quy, 

quy trình     

16 Số doanh nghiệp thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên DN     
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Số lượng an toàn vệ sinh viên nguười     

17 Số CNLĐ bị TNLĐ, BNN Công đoàn tổ chức thăm, tặng quà  Người/gia 

đình     

18 

Khen thưởng phong trào "Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm 

ATVSLĐ"       

                        Tập thể       

   - Cờ chiếc     

   - Bằng khen chiếc     

   - Giấy khen chiếc     

                        Cá nhân       

   - Bằng khen chiếc     

   - Giấy khen chiếc     

19 

Số vụ TNLĐ xảy ra trong 6 tháng đầu năm 2021 vụ     

Trong đó: Tổng số người bị TNLĐ người     

                  Số vụ chết người vụ     

                  Số người chết người     

                  Số người bị thương nặng người     

20 

Số vụ TNLĐ xảy ra trong tháng 5/2021 vụ     

Trong đó: Tổng số người bị TNLĐ người     

                 Số vụ chết người vụ     

                  Số người chết người     

                  Số người bị thương nặng người     

21 

Kinh phí chi tổ chức Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao 

động:       

Ngân sách nhà nước hoặc kinh phí của đơn vị đồng     

Kinh phí hỗ trợ, huy động từ các nguồn hợp pháp khác (nếu có) đồng     

Ngân sách công đoàn đồng     

22 Các hoạt động khác (Nếu có)       


