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          Kính gửi: Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Định 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6820/UBND-VX ngày 

28/10/2021 về việc tăng cường triển khai công tác An toàn, vệ sinh lao động 

thích ứng với tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh và Công văn số 

3722/LĐTBXH-ATLĐ ngày 22/10/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 

hội về việc tăng cường triển khai công tác An toàn, vệ sinh lao động thích ứng 

với tình hình dịch COVID-19, 

Thời gian vừa qua, đại dịch COVID-19 đã và đang tác động tiêu cực đến 

tình hình sản xuất kinh doanh. Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 về cơ 

bản đã được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh doanh dần trở lại bình thường. 

Tuy nhiên, sau một thời gian sản xuất bị đình trệ, người lao động nghỉ việc dài 

ngày dẫn đến các kỹ năng, thói quen làm việc an toàn không được duy trì có khả 

năng xảy ra tai nạn lao động. 

Để ngăn ngừa và hạn chế đến mức thấp nhất xảy ra sự cố, tai nạn lao động 

làm thiệt hại cả về người và tài sản, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh 

Bình Định yêu cầu các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện các nội dung sau: 

- Chấp hành nghiêm việc tổ chức huấn luyện và huấn luyện đình kỳ an 

toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; 

- Tăng cường việc tự kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an 

toàn, vệ sinh lao động; 

- Tiếp tục nhập tin vào phần mềm đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch 

COVID-19 tại địa chỉ http://kcnvietnam.vn (đánh giá 01 lần cuối tuần). 

- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch COVID-19 và phương án xử trí 

khi có trường hợp nghi mắc/mắc COVID-19 và mẫu cam kết dành cho công tác 

phòng, chống dịch tại nhà trọ của người lao động theo Phụ lục 01 và 02 Công 

văn số 5522/BYT-MT ngày 12/7/2021 của Bộ Y tế. 

 - Tổ chức đánh giá nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động; kiểm soát 

các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động; 

hướng dẫn người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai 

nạn và các biện pháp ngăn ngừa tai nạn; yêu cầu người lao động sử dụng đúng 

và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; 

http://kcnvietnam.vn/


 

 

- Rà soát, tổ chức thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết 

bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thang máy, cần trục, bình 

chứa khí nén,...). Chỉ đưa các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an 

toàn lao động vào sử dụng sau khi đã được kiểm định đảm bảo an toàn và thực 

hiện khai báo sử dụng với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình 

Định. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Định yêu cầu các doanh 

nghiệp thực hiện nghiêm túc các nội dung trên nhằm hạn chế tối đa sự cố gây 

mất an toàn lao động. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:          
- Như trên; 

- Giám đốc Sở (B/c); 

- Lưu: VT, VLGDNN.              

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đặng Văn Phụng 
 


		2021-11-15T15:15:28+0700


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-15T15:31:29+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<vanphong@sldtbxh.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-15T15:31:33+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<vanphong@sldtbxh.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-11-15T15:31:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Lao động - Thương binh và Xã hội<vanphong@sldtbxh.binhdinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




