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BÁO CÁO
Kết quả triển khai kế hoạch Tháng hành động về an toàn,
vệ sinh lao động năm 2022

Thực hiện Kế hoạch số 80/KH-UBND ngày 21/3/2022 của UBND tỉnh
Thanh Hóa về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh
Thanh Hóa năm 2022; Công văn số 2251/BNN-KTHT ngày 13/4/2022 của Bộ
Nông nghiệp và PTNT về việc triển khai Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao
động, Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa báo cáo kết quả triển khai Tháng
hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022 như sau:
I. TỔ CHỨC TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG
1. Công tác chỉ đạo, triển khai thực hiện
Sở Nông nghiệp và PTNT đã triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ
sinh lao động năm 2022 đến các trưởng các phòng Sở, thủ trưởng các đơn vị
thuộc Sở tại Công văn số 1501/SNN&PTNT-TCCB để quán triệt, triển khai đến
công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý để tạo sự đồng
thuận trong triển khai, thực hiện.
2. Các hoạt động đã triển khai trong Tháng hành động
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đã tổ chức tuyên truyền Tháng hành động
về ATVSLĐ năm 2022 cho công chức, viên chức, người lao động thuộc phạm vi
quản lý về các quy định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động; chỉ đạo các
đơn vị thuộc Sở tích cực hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ, tổ chức treo
băng zôn, khẩu hiệu tại cổng cơ quan, đơn vị 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”.
- Tổ chức tổng dọn vệ sinh cơ quan, nơi làm việc đảm bảo môi trường
xanh - sạch - đẹp; thường xuyên kiểm tra hệ thống thiết bị điện chiếu sáng; hệ
thống phòng cháy, chữa cháy; tắt các thiết bị điện không cần thiết và khi rời
phòng làm việc; đầu tư trang thiết bị cải thiện điều kiện làm việc; trang bị bảo hộ
lao động;
- Các đơn vị thuộc Sở đã chủ động tổ chức kiểm tra công cụ, dụng cụ
phòng cháy, chữa cháy tại đơn vị để kịp thời bổ sung các trang thiết bị, phục vụ
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cho công tác PCCC- PCCN tại cơ quan đơn vị và tại các Trạm bảo vệ rừng, Hạt
kiểm lâm, các Trạm thủy sản và 03 tàu Công vụ.
- Tổ chức 05 lớp tập huấn các kiến thức chuyên môn, phổ biến luật Thủy
sản năm 2017 và các quy định của pháp luật với số lượng 500 người tham gia,
đối tượng là ngư dân tại các xã, huyện ven biển, đồng thời lồng ghép công tác
tuyên truyền các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và tàu cá khi hoạt động
trên biển cho các chủ tàu, thuyền viên tham gia tập huấn.
- Kiểm tra, cấp giấy chứng nhận ATKT tàu cá cho 473 tàu cá đủ điều kiện
tham gia sản xuất trên biển, qua đó góp phần tăng cường công tác ATVSLĐ trên
tàu cá.
- Thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, rủi ro về
ATVSLĐ; tổ chức khám sức khỏe định kỳ và khám phát hiện sớm bệnh nghề
nghiệp cho người lao động, điển hình là Chi cục Kiểm lâm đã phối hợp với
Phòng khám đa khoa Melatec Thanh Hóa tổ chức khám sàng lọc ung thư Phổi
và các bệnh thường gặp khác cho CC, VC, NLĐ nhằm phát hiện sớm bệnh nghề
nghiệp cho người lao động.
3. Công tác kiểm tra
Tháng hành động ATVSLĐ năm 2022 được triển khai từ ngày 01/5/202231/5/2022. Trong tháng ATVSLĐ, các đơn vị thuộc Sở đã chủ động kiểm tra
công tác ATVSLĐ tại cơ quan, đơn vị và báo cáo kết quả về Sở. Các trang thiết
bị PCCC, PCCN được rà soát, kiểm tra, bổ sung để kịp thời ứng phó khi có sự
cố xảy ra.
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Những kết quả đạt được
- Các cơ quan, đơn vị thuộc Sở đã tổ các hoạt động hưởng ứng Tháng
hành động về ATVSLĐ; công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến giáo dục về
pháp luật liên quan đến ATVSLĐ có sự chuyển biến tích cực; ý thức, trách
nhiệm trong công tác giữ gìn vệ sinh, đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động công
chức, viên chức và người lao động được nâng lên, nhất là vai trò, trách nhiệm
của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
- Trong tháng ATVSLĐ và trong 06 tháng đầu năm 2022, các cơ quan,
đơn vị thuộc Sở không để xảy ra tai nạn lao động và mắc bệnh nghề nghiệp có
liên quan đến lĩnh vực.
- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người lao động.
2. Tồn tại, hạn chế
- Kinh phí thực hiện công tác vệ sinh, an toàn lao động chủ yếu từ nguồn
chi thường xuyên của đơn vị nên việc đầu tư, mua sắm trang thiết bị bảo hộ lao
động, thiết bị máy móc, công cụ, dụng cụ hỗ trợ công tác phòng cháy, chữa cháy
gặp nhiều khó khăn.
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- Các máy móc, thiết bị được trang cấp có thời gian sử dụng đã lâu, nay đã
xuống cấp, hư hỏng nên sử dụng kém hiệu quả.
- Đối với công chức, viên chức và người lao động làm công tác quản lý
bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng chủ yếu ở các huyện
miền núi, vùng sâu, vùng xa; địa hình đồi núi, phức tạp, hiểm trở; thời tiết khắc
nghiệt nắng nóng, hanh khô kéo dài nên tiềm ẩn nguy cơ cháy rừng, nguy cơ
mất an toàn lao động.
- Công tác đào tạo, huấn luyện, trang bị kiến thức, kỹ năng về ATVSLĐ
chưa được quan tâm đúng mức, nhiều người lao động chưa được tham gia các
lớp huấn luyện nhất là các lớp huấn luyện về sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu
cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
3. Kiến nghị, đề xuất
- Thường xuyên tổ chức các lớp huấn luyện An toàn, vệ sinh lao động cho
người lao động và người sử dụng lao động trong các cơ quan, đơn vị thuộc Sở.
- Hàng năm cấp kinh phí cho các đơn vị để chủ động xây dựng kế hoạch
tổ chức huấn luyện, tập huấn kiến thức về ATVSLĐ thuộc lĩnh vực của ngành.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về an toàn, vệ
sinh lao động năm 2022 của Sở Nông nghiệp và PTNT Thanh Hóa kính gửi Bộ
Nông nghiệp và PTNT, Sở Lao động, Thương Binh và Xã hội, Sở Xây dựng để
tổng hợp, báo cáo chung./
Nơi nhận:
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Sở LĐTBXH;
- Sở Xây dựng;
- Giám đốc Sở (để b/c);
- Lưu: VT, TCCB.
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