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BÁO CÁO
Báo cáo kết quả thực hiện Chương trình quốc gia
về an toàn vệ sinh lao động năm 2020
Kính gửi: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn.
Thực hiện Công văn số 21/SLĐTBXH- LĐVLBHXH ngày 07/01/2020 của
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn về việc báo cáo kết quả
thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động năm 2020. Sở Tài
nguyên và Môi trường báo cáo kết quả như sau:
1. Công tác chỉ đạo, tuyên truyền:
Sở Tài nguyên và môi trường đã tổ chức tuyên truyền, quán triệt đến toán
thể công chức, viên chức và người lao động (CCVCLĐ) trong cơ quan, đơn vị
nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị và người
lao động về công tác an toàn vệ sinh lao động, các văn bản được tuyên truyền,
quán triệt như: Quyết định số 05/QĐ-TTg ngày 05/01/2016 của Thủ tướng Chính
phủ về phê duyệt Chương trình Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn
2016 - 2020, Kế hoạch số: 56/KH-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh Lạng
Sơn về Thực hiện Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn
2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn và các quy định về an toàn vệ sinh lao
động theo Bộ Luật lao động năm 2019; Luật An toàn, vệ sinh lao động; Nghị định
số 39/2016/NĐ-CP, ngày 16/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động…đồng thời chỉ đạo tăng cường tự kiểm
tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại nơi làm việc của công chức, viên chức, lao
động tại các phòng, đơn vị.
2. Kết quả thực hiện:
Bằng nhiều hình thức (Gửi văn bản trên phần mềm văn bản, đăng tải trên
trang web của Sở, qua các cuộc họp giao ban, cuộc họp cơ quan, tìm hiểu qua các
trang mạng chính thống,....) đã có 100% CCVCLĐ được tham gia học tập các chỉ
thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến An
toàn, vệ sinh lao động; hiểu biết pháp luật về bảo vệ lao động từ đó có các giải
pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại cơ quan, đơn vị. Thực hiện treo băng
rôn, khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020
tại trụ sở làm việc.
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Qua kiểm tra, rà soát về công tác ATVSLĐ năm 2020 tại Sở Tài nguyên và
Môi trường đều đủ điều kiện đảm đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc. Đến thời
điểm báo cáo cơ quan, đơn vị không xảy ra trường hợp tai nạn lao động nào.
Sở Tài nguyên và Môi trường kính gửi Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội xem xét, tổng hợp./.
KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
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