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

      TỈNH NINH THUẬN                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   
      Số:           /KH-UBND                            Ninh Thuận, ngày      tháng 02 năm 2021 

              
 

KẾ HOẠCH 

Triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

 năm 2021 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận 

 
 

Căn cứ Quyết định số 87/QĐ-TTg ngày 12/01/2016  của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (Viết tắt 

Tháng hành động về ATVSLĐ); Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 

20/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc hướng 

dẫn tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; 

 Thực hiện Kế hoạch số 45/KH-BCĐTƯ ngày 07/01/2021 của Ban Chỉ đạo 

Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động Trung ương về triển khai Kế hoạch 

năm 2021; 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận ban hành Kế hoạch triển khai Tháng 

hành động về ATVSLĐ năm 2021, với những nội dung như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu: 

1. Mục đích: 

Tạo cao điểm về tuyên truyền, nâng cao ý thức, nhận thức của người sử 

dụng lao động, người lao động và các cấp, các ngành về thực hiện công tác 

ATVSLĐ; đồng thời đẩy mạnh các chương trình phòng ngừa tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp trong các doanh nghiệp, cơ sở, hộ gia đình. 

2. Yêu cầu:  

Tổ chức các hoạt động đảm bảo hiệu quả, thiết thực, phù hợp với điều kiện 

lao động, sản xuất của doanh nghiệp, cơ sở; bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch 

COVID-19 của Chính phủ, địa phương và an toàn, sức khỏe cho người lao động, 

cộng đồng. 

II. Chủ đề và thời gian, phạm vi triển khai: 

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

toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên”. 

2. Thời gian và phạm vi triển khai:  

a)Thời gian tổ chức: Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm 2021 

được tổ chức từ ngày 01 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5 năm 2021.  

b) Phạm vi triển khai: Trên phạm vi toàn tỉnh. 
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III. Nội dung các hoạt động hƣởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ: 

1. Tổ chức Lễ phát động Tháng hành động ATVSLĐ: Tùy tình hình 

diễn biến của dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ quyết định việc tổ 

chức Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 kết hợp tổ chức 

Tháng Công nhân năm 2021, cụ thể như sau: 

- Địa điểm tổ chức Lễ phát động: Trung tâm Văn hóa nghệ thuật tỉnh (Số 

02 Trần Ca, phường Đài Sơn, TP. Phan Rang  - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận) 

- Thời gian tổ chức: Dự kiến 7h00 ngày 05/5/2021 (Thứ tư). 

- Chủ trì Lễ phát động: Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Quy mô Lễ phát động: từ 250 đến 300 người tham dự.  

- Thành phần mời tham dự gồm: Ban Chỉ đạo; Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ 

đạo Tháng hành động về ATVSLĐ tỉnh; lãnh đạo Liên đoàn lao động các huyện, 

thành phố; lãnh đạo và đại diện công đoàn của các doanh nghiệp (đính kèm danh 

sách 177 doanh nghiệp, cơ sở có tổ chức công đoàn). 

- Chương trình Lễ phát động, gồm: 

+ Chương trình văn nghệ chào mừng; 

+ Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác ATVSLĐ (lãnh đạo Sở Lao 

động – Thương binh và Xã hội); 

+ Báo cáo kết quả, nhiệm vụ triển khai Tháng công nhân (lãnh đạo Liên đoàn 

lao động tỉnh); 

+ Phát biểu phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân 

năm 2021 (Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh); 

+ Phát biểu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân 

năm 2021 (lãnh đạo Công ty TNHH May Tiến Thuận – đại diện các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh phát biểu); 

+ Khen thưởng về ATVSLĐ và Tháng công nhân. 

b) Riêng các địa phương, doanh nghiệp: Tùy theo điều kiện của đơn vị tổ 

chức Lễ phát động hưởng ứng hoặc các hoạt động cụ thể, thiết thực phù hợp với 

chủ đề của Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2021. 

Nội dung, các hoạt động hưởng ứng Tháng công nhân năm 2021 sẽ do Liên 

đoàn Lao động tỉnh hướng dẫn. 

2. Các hoạt động truyền thông về ATVSLĐ: 

a) Tổ chức các hoạt động truyền thông, tư vấn, hướng dẫn, huấn luyện về 

kỹ năng làm việc an toàn cho người lao động như: xây dựng, phát sóng các 

thông điệp, phóng sự, cảnh báo phòng ngừa tai nạn lao động; phát các sổ tay, tờ 

rơi, tài liệu hướng dẫn, video, các trang mạng xã hội; chia sẻ rộng rãi các sáng 

kiến, ứng dụng công nghệ thông tin cải thiện điều kiện lao động; chia sẻ lan tỏa 
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các tổ chức, cá nhân điển hình trong công tác đảm bảo ATVSLĐ, chăm lo đời 

sống cho cán bộ, công nhân viên, người lao động... 

b) Treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc để hưởng ứng Tháng hành 

động về ATVSLĐ năm 2021 trước ngày 01/5/2021. (Đính kèm Phụ lục một số 

thông điệp, khẩu hiệu tuyên truyền hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ năm 

2021). 

c) Tổ chức hội thi an toàn vệ sinh viên (gọi tắt ATVSV). 

3. Các hoạt động kiểm tra, thanh tra về ATVSLĐ: 

a) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chủ động 

triển khai kế hoạch; tổ chức thanh tra, kiểm tra chuyên ngành theo Quyết định 

2073/QĐ-UBND ngày 25/11/2020 phê duyệt Danh mục thanh tra, kiểm tra 

doanh nghiệp năm 2021 có lồng ghép nội dung thanh, kiểm tra về ATVSLĐ 

thuộc lĩnh vực quản lý. 

b) Riêng trong tháng 5/2021, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì 

xây dựng kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành chuyên đề về ATVSLĐ tại các 

doanh nghiệp đã được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt tại Quyết định 2073/QĐ-

UBND ngày 25/11/2020 phê duyệt Danh mục thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp 

năm 2021. 

 c) Đối với các doanh nghiệp, tổ chức tự thanh tra, kiểm tra, rà soát, đánh 

giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động đối với máy móc, thiết bị, 

vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ tại đơn vị và xây dựng các 

phương án, giải pháp khắc phục phù hợp. 

 4. Khen thƣởng về ATVSLĐ: 

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội ban 

hành hướng dẫn khen thưởng về công tác ATVSLĐ. 

b) Căn cứ Luật Thi đua khen thưởng và tình hình thực tiễn, các Sở, ban, 

ngành, địa phương xem xét, tổ chức khen thưởng về ATVSLĐ cho các tập thể 

và cá nhân có những kết quả, thành tích xuất sắc về ATVSLĐ trong năm 2021; 

xem xét, tổ chức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong công tác tổ chức Tháng hành động. 

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng cho tập thể, cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ năm 2021 (dự kiến 08 tập thể, 08 cá 

nhân). 

d) Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khen thưởng cho tập 

thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động năm 2021. 

5. Nội dung triển khai các hoạt động của doanh nghiệp: 

Duy trì các hoạt động thường xuyên về ATVSLĐ theo quy định pháp luật 

và tập trung vào một số nội dung cơ bản sau: 
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a) Xây dựng chương trình, kế hoạch chi tiết triển khai Tháng hành động về 

ATVSLĐ năm 2021 của đơn vị đảm bảo tính hiệu quả và thiết thực cho doanh 

nghiệp; 

b) Tổ chức Hội thi ATVSV, các hoạt động thực hành, thao diễn xử lý sự cố 

kỹ thuật về ATVSLĐ; thực hành sơ cấp cứu tai nạn lao động tại doanh nghiệp; 

c) Phát động các phong trào thi đua, ký giao ước thi đua đảm bảo ATVSLĐ 

trong các phân xưởng, tổ, đội; tổ chức các cuộc thi, sáng kiến cải thiện điều kiện 

làm việc, giảm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; tuyên dương, khen thưởng 

các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác ATVSLĐ. 

d) Tổ chức thăm hỏi, động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; giao lưu văn hóa, văn nghệ lồng ghép nội dung 

tuyên truyền về ATVSLĐ... 

d) Tổ chức các buổi tọa đàm, đối thoại chính sách, hội nghị, hội thảo, giao 

lưu, chia sẻ kinh nghiệm về ATVSLĐ. 

e) Tổ chức tư vấn, huấn luyện, khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho 

người lao động. 

g) Treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc để hưởng ứng Tháng hành 

động ATVSLĐ năm 2021 từ ngày 01/5/2021. 

6. Các hoạt động triển khai sau Tháng hành động ATVSLĐ: 

a) Duy trì các hoạt động về ATVSLĐ theo quy định của pháp luật; tiếp tục 

tổ chức các hoạt động thông tin, truyên truyền, huấn luyện về ATVSLĐ để tạo ý 

thức, nề nếp, thói quen tuân thủ các quy định về ATVSLĐ cho người lao động. 

b) Tăng cường thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa các nguy cơ, 

rủi ro về ATVSLĐ; hướng dẫn người lao động tự đánh giá nguy cơ rủi ro về 

ATVSLĐ trước khi làm việc và thường xuyên trong quá trình lao động; tổ chức 

các hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động, khám sức khỏe định kỳ và 

khám phát hiện sớm bệnh nghề nghiệp cho người lao động; thường xuyên kiểm 

tra, cải thiện điều kiện lao động, quan trắc môi trường lao động và có các biện 

pháp khắc phục ngay khi các điều kiện lao động không bảo đảm an toàn cho 

người lao động. 

c) Triển khai thực hiện các chương trình hành động về ATVSLĐ theo kế 

hoạch đề ra; tiếp tục triển khai và tổng kết các cuộc thi, các phong trào thi đua 

về ATVSLĐ. 

d) Tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động năm 

2021; khen thưởng những đơn vị và cá nhân thực hiện tốt các hoạt động Tháng 

hành động; phê bình những đơn vị, cá nhân làm chưa tốt hoặc chưa đạt yêu cầu. 

IV. Kinh phí tổ chức:  

1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội bố trí kinh phí tổ chức một số 

hoạt động của Ban Chỉ đạo tại Lễ phát động; thăm tặng quà cho thân nhân, gia 

đình người bị tai nạn lao động; cấp phát các tài liệu, tranh apphich, tờ rơi tuyên 



5 

 

truyền về ATVSLĐ; tổ chức các hoạt động tuyên truyền trên các phương tiện 

thông tin đại chúng; bố trí kinh phí phối hợp tổ chức hội thi ATVSV cấp tỉnh. 

2. Liên đoàn lao động tỉnh chủ động bố trí kinh phí cho các hoạt động phối 

hợp trong tổ chức Lễ phát động và các hoạt động của Tháng công nhân; bố trí 

kinh phí tổ chức hội thi ATVSV cấp tỉnh. 

 V. Chế độ báo cáo:  

 Các Sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh gửi Kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ (trong 

tháng 3/2021) và báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành động ATVSLĐ (trước 

ngày 15/6/2021) theo mẫu quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH 

ngày 20/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.  

VI. Tổ chức thực hiện: 

1. Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội: 

a) Rà soát, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ thư ký giúp việc Ban Chỉ 

đạo.  

b) Ban hành văn bản hướng dẫn các Sở, ban, ngành, địa phương, doanh 

nghiệp xây dựng kế hoạch triển khai Tháng hành động về ATVSLĐ. 

c) Phối hợp với các ngành liên quan triển khai các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động về ATVSLĐ. 

d) Chủ trì, phối hợp Liên đoàn lao động tỉnh tham mưu chương trình, kịch 

bản, kế hoạch tổng thể tổ chức Lễ phát động Tháng hành động.  

đ) Phối hợp Liên đoàn lao động tổ chức hội thi ATVSV cấp tỉnh. 

e) Thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và xây dựng kế hoạch kiểm tra 

chuyên đề về ATVSLĐ. 

g) Phát tranh, apphich, tài liệu hướng dẫn truyền thông trong Tháng hành 

động do Cục An toàn lao động cấp. 

h) Tổ chức các lớp tập huấn tuyên truyền pháp luật về ATVSLĐ, huấn 

luyện ATVSLĐ cho các nhóm đối tượng theo quy định của pháp luật. 

i) Xây dựng hướng dẫn và tổng hợp hồ sơ xét khen thưởng cho các đơn vị, 

cá nhân có thành tích xuất sắc về công tác ATVSLĐ trình Ủy ban nhân dân tỉnh, 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

k) Phối hợp Liên đoàn lao động tỉnh thăm hỏi động viên thân nhân, gia 

đình người lao động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

m) Tổ chức Hội nghị tổng kết sau khi kết thúc Tháng hành động ATVSLĐ. 
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2. Liên đoàn lao động tỉnh: 

a) Chủ động phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tham mưu 

chương trình, kịch bản, kế hoạch tổng thể tổ chức Lễ phát động Tháng hành 

động về ATVSLĐ và Tháng công nhân.  

b) Chủ trì xây dựng kế hoạch liên tịch tổ chức Hội thi ATVSV cấp tỉnh. 

c) Xây dựng kế hoạch thăm hỏi, động viên thân nhân và gia đình người lao 

động chết do tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

d) Chỉ đạo Liên đoàn lao động các huyện, thành phố, công đoàn ngành, 

công đoàn các khu công nghiệp triển khai đến công đoàn cơ sở trực thuộc treo 

băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở nơi làm việc để hưởng ứng Tháng hành động về 

ATVSLĐ năm 2021; phối hợp kiểm tra, hướng dẫn các doanh nghiệp xây dựng 

kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 

2021. 

đ) Chủ động phối hợp đôn đốc các doanh nghiệp được Ủy ban nhân dân 

tỉnh huy động tham gia Lễ phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng 

công nhân năm 2021.  

3. Sở Y tế:  

a) Chủ động phối hợp Sở Lao động – Thương binh và Xã hội, Liên Đoàn 

lao động tỉnh hướng dẫn các doanh nghiệp tham gia Hội thi ATVSV. 

b) Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền về công tác An toàn, vệ 

sinh lao động, bệnh nghề nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng. Chỉ 

đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc treo băng rôn, khẩu hiệu tại trụ sở làm việc 

để hưởng ứng Tháng hành động.  

c) Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người lao động ở các doanh nghiệp. 

4. Sở Thông tin và Truyền thông:  

Hướng dẫn Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Thuận, phòng 

Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, 

thành phố tổ chức và triển khai công tác tuyên truyền trước, trong và sau Tháng 

hành động về ATVSLĐ.  

 5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

Tổ chức hướng dẫn biện pháp phòng, chống nhiễm độc thuốc bảo vệ thực 

vật, thuốc thú y, nhiễm khuẩn nghề nghiệp trong chăn nuôi, trồng trọt và các 

biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động khi sử dụng máy móc, thiết bị nông 

nghiệp cho nông dân, làng nghề; hướng dẫn các doanh nghiệp thuộc quản lý của 

ngành thực hiện việc tự kiểm tra về công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động 

trước, trong và sau Tháng hành động. 

6. Sở Xây Dựng:  

Chỉ đạo các công trình xây dựng tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng 

hành động về ATVSLĐ năm 2021, đảm bảo an toàn lao động trong quá trình thi 
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công xây dựng; chủ trì và phối hợp với các ngành thực hiện đợt tổng kiểm tra về 

an toàn lao động và chất lượng công trình trên các công trình xây dựng trước, 

trong và sau Tháng hành động. 

7. Sở Công Thƣơng:  

Tổ chức tuyên truyền, kiểm tra an toàn sử dụng điện, sử dụng hóa chất, sử 

dụng khí hóa lỏng, sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, khai thác khoáng sản; chỉ 

đạo các đơn vị quản lý lưới điện, quản lý hệ thống chiếu sáng công cộng tổ chức 

kiểm tra về an toàn điện đối với hệ thống lưới điện của đơn vị mình đang quản 

lý; chủ động phối hợp với các ngành kiểm tra các đại lý kinh doanh, sử dụng hóa 

chất trên địa bàn tỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

8. Sở Tài chính:  

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh cấp kinh phí cho Sở Lao động – Thương 

binh và Xã hội tổ chức Lễ phát động và các hoạt động hưởng ứng Tháng hành 

động về ATVSLĐ và Tháng công nhân năm 2021 theo quy định. 

 9. Công an tỉnh:  

 Thông tin đến các cơ quan báo, đài tuyên truyền các nội dung về công tác 

phòng chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra các cơ sở nguy cơ 

cháy nổ cao. 

 10. Báo Ninh Thuận phân công phóng viên viết bài cho mỗi số báo; Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh phát khẩu hiệu “Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng 

hành động về ATVSLĐ năm 2021” trước và trong thời gian diễn ra Tháng hành 

động.  

 11. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

a) Chủ động xây dựng, ban hành kế hoạch và hướng dẫn các đơn vị trực 

thuộc triển khai các hoạt động thiết thực trong Tháng hành động theo nội dung 

hướng dẫn tại Mục III; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức, thực hiện ở 

các đơn vị, cơ sở trực thuộc. 

b) Quan tâm, chú trọng mở rộng triển khai các hoạt động trong Tháng hành 

động tới các xã, phường, thị trấn, trong cả khu vực có quan hệ lao động và 

không có quan hệ lao động tại địa phương; chỉ đạo các doanh nghiệp trên địa 

bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động, treo băng rôn, khẩu 

hiệu hưởng ứng Tháng hành động trước cơ quan, dọc tuyến quốc lộ, các trục 

đường chính và các khu tập trung đông người ở địa phương trước ngày 

01/5/2021; chỉ đạo Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh các huyện, 

thành phố tổ chức tuyên truyền mạnh mẽ về công tác ATVSLĐ, tập trung cao 

điểm từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021. 

c) Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tại các doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh trên địa bàn. 

d) Bố trí kinh phí để tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động 

phù hợp, thiết thực với điều kiện của địa phương. 
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d) Tổng kết, đánh giá và báo cáo kết quả triển khai Tháng hành động 

ATVSLĐ. 

12. Các Sở, ban, ngành có liên quan: 

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch và tổ chức các hoạt động phù 

hợp, thiết thực với đơn vị để hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ; hướng 

dẫn các đơn vị trực thuộc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động; 

tổng kết, đánh giá kết quả triển khai Tháng hành động năm 2021. 

13. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh: 

a) Căn cứ vào các nội dung hoạt động Tháng hành động theo hướng dẫn tại 

Mục III xây dựng chương trình, kế hoạch kinh phí triển khai Tháng hành động 

trong kế hoạch về ATVSLĐ hàng năm của đơn vị, cơ sở sản xuất kinh doanh. 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị thành viên tổ chức các hoạt động thiết 

thực hưởng ứng Tháng hành động ATVSLĐ. 

c) Tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm và báo cáo kết quả tổ chức Tháng 

hành động ATVSLĐ với các cơ quan có thẩm quyền quản lý. 

 Trên đây là kế hoạch tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ năm 2021 trên 

địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân 

các huyện, thành phố và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh căn cứ kế 

hoạch này để chỉ đạo và triển khai thực hiện. Đề nghị các doanh nghiệp đóng 

trên địa bàn tỉnh sắp xếp kế hoạch sản xuất kinh doanh của đơn vị để tham gia 

các hoạt động, thực hiện nghiêm túc thời gian hưởng ứng Tháng hành động 

ATVSLĐ./. 

                                                                             

Nơi nhận:                                   KT. CHỦ TỊCH       

- Bộ LĐTBXH (b/c);                     PHÓ CHỦ TỊCH 

- Cục ATLĐ (Bộ LĐTBXH) (b/c); 

- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh (b/c); 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Thành viên Ban Chỉ đạo;            

- Các Sở, ban ngành, đoàn thể;       

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; 

- VPUB: LĐ, BTCD - NC; 

- Lưu: VT, VXNV. NVT.                                                 

                                                                                 Nguyễn Long Biên  
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PHỤ LỤC 

Khẩu hiệu hƣởng ứng  

Tháng hành động An toàn, vệ sinh lao động năm 2021 

 

  

 1. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và 

Tháng công nhân năm 2021. 

 2. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 

2021. 

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

tham gia của an toàn, vệ sinh viên. 

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

nâng cao năng suất lao động. 

 5. 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. 

 6. Tổ chức và tham gia huấn luyện về ATVSLĐ đầy đủ để phòng tránh 

TNLĐ, BNN. 

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

và phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. 

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

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

bền vững của doanh nghiệp. 

 10. Hãy nghĩ về an toàn trước khi hành động. 

 11. Chung tay xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. 

 12. Doanh nghiệp và người lao động chủ động thực hiện các quyền, nghĩa 

vụ và trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động. 

 13. Bảo vệ sức khỏe người lao động – Bảo vệ nguồn lực của đất nước. 
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DANH SÁCH DOANH NGHIỆP MỜI DỰ LỄ PHÁT ĐỘNG 

 

I HUYỆN NINH PHƢỚC 

1 Cty CP CNTC Giống thủy sản Vĩnh Thịnh 

2 Cty TNHH Tôm Minh Phú 

3 Công ty TNHH NiKochi Việt Nam (TN) 

4 Công ty TNHH Dược phẩm TM Thy Thy 

5 Cơ sở Hộ kinh doanh Phúc (TN) 

6 Quỹ Hỗ trợ phụ nữ phát triển huyện 

7 Cty TNHH Việt Úc-Ninh Thuận (MTL) 

8 Cty TNHH 1 TV Giống Thủy sản Uni-President 

9 Cty TNHH 1 TV Tôm giống Hisenor 

10 Cty Cổ phần Chăn nuôi CP tại Ninh Thuận 

11 Cty TNHH Năng lượng tái tạo và Nông nghiệp NT 

12 Cty CP May Ninh Phước 

13 Cty TNHH Năng lượng Surya Prakash 

14 Công ty CP Điện Gió Trung Nam 

15 Công ty TNHH MTV Điện Gió Hà Đô 

II HUYỆN THUẬN NAM 

1 Cty cổ phần XNK Thủy sản Cà Ná 

2 Bim group chi nhánh Nthuận 

3 Cty CP Sơn Hải 

4 CN Cty TNHH KDL Hoàn Mỹ 

5 Công ty TNHH 1 thành viên Bằng Giới 

6 Cty TNHH Việt Úc - Phước Dinh 

7 Công ty Bouygues Engergies & Servces 

8 Cty CP Điện Mặt trời  Phước Minh 

9 NĐ Nghề cá xã Phước Diêm 

10 NĐ Nghề cá xã Cà Ná 

11 Cty CP Khai thác và chế biến khoán sản PR (TN) 

III  HUYỆN NINH SƠN 

1 Cty TNHH 1 thành viên Lâm nghiệp Ninh Sơn 

2 Cty CP Dệt gia dụng Phong Phú 

3 Cty CP Sợi Ninh Phú 

4 Cty CP thương mại đầu tư Fococev 

5 Cty CP Thủy điện Quảng Sơn 

6 Cty CP Thủy điện Hạ Sông Pha 

7 Cty CP Thủy điện Sông Ông 

8 Cty CP Nắng và Gió 

9 Công ty CP Giống cây trồng Nha Hố 

IV HUYỆN BÁC ÁI 

1 Công ty TNHH 1 thành viên Tân Tiến 
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2 Cty TNHH Nam Việt Ninh Thuận 

3 Cty TNHH ĐT N. nghiệp XD Sơn Vũ 

4 Công ty Cổ phần T&P GLOBAL 

V HUYỆN NINH HẢI 

1 Cty TNHH Phát Hoàng Long 

2 Cty TNHH MTV Muối Ngọc Mai 

3 Cty TNHH Muối Khánh Tường 

4 Cty TNHH TM & SX Tân Sơn Hoa Cương 

5 Công ty TNHH Sea Venture 

6 Cty CP K.S Sài Gòn Ninh Chử 

7 Cty CP Muối & thương mại NT 

8 Cty CP Đầu tư S.6 

9 Cty TNHH Đầm Vua 

10 Cty CP QL Nam Núi Chúa (Ama nơi) 

11 Cty TNHH giống thủysản Nam Dương VN 

12 Cty CP Xi Măng Phương Hải (TN) 

13 Cty TNHH Dạy nghề & DV DL Lạc Hồng (TN) 

VI HUYỆN THUẬN BẮC 

1 Cty TNHH TM-DV&SX Nam Thành 

2 Cty TNHH SX - TM Bao Bì Huy Tiến 

3 Cty CP vật liệu và xây dựng Đường sắt phía nam 

4 Cty CP Điện gió Trung Nam 

5 Cty CP Điện Mặt trời Trung Nam 

6 Công ty Cổ phần Rau Câu Sơn Hải 

7 Công ty TNHH MTV Xi măng Luks NT 

8 Công ty CP Đầu tư và Du lịch Bình Tiên 

VII TP. PHAN RANG-THÁP CHÀM 

1 Cty TNHH TM&DV Thanh Trang 

2 Cty TNHH XD&TTNT Vạn Gia 

3 Cty TNHH Tư vấn XD ADC 

4 Cty TNHH ĐT Tin học Từ Sơn 

5 Cty TNHH KT&XD Thành Tín 

6 Cty TNHH TVTKXD Thuận Phát 

7 Cty TNHH Ga TP 

8 Cty THNH Đông Y Dược Tế Sanh 

9 Cty TNHH Dược phẩm Phan Rang 

10 Cty TNHH TM&DV Trúc Nguyên 

11 Cty TNHH Đông y dược Thiên Quang 

12 Cty TNHH TM&XD Kiến Thành 

13 Cty TNHH Vận tải Lộc Phát 

14 Cty TNHH Thương mại Anh Vũ 

15 Cty TNHH Hoà Phát 

16 CN TNHH May Vĩnh Phú- PX Phan Rang 
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17 Cty TNHH Châu An 

18 Cty TNHH Mỹ nghệ  Hương Quê 

19 Cty TNHH XD & TM Duy Anh 

20 Cty TNHH TM&DV Hưng Phú 

21 Cty TNHH SX TM DV Đức Nguyên Phát 

22 Cty TNHH Sao Mai Anh 

23 Cty TNHH XD&TVTK Thái Hoàng 

24 Cty TNHH Lâm Minh Nguyên 

25 Cty TNHH Phi Mã 

26 Cty TNHH TM&DV Trúc Nhi 

27 Cty TNHHTM&DV TH Công Thành 

28 Cty TNHH Anh ngữ Phản xạ Thế Hệ Mới 

29 Cty TNHH Phú Lâm 

30 CN Cty TNHH Cao Phong tại Ninh Thuận 

31 Cty TNHH Phong cách POLANI 

32 Cty TNHH Đức Kim Long 

33 Cty TNHH DV vận tải Sao Đỏ -CN P.Rang 

34 Cty TNHH Gạch men Hoàng Tuấn 

35 Cty TNHH Long Vịnh 

36 Cty TNHH Minato Steel VN 

37 Công ty TNHH Cầu đường 71 

38 Công ty TNHH Hòa Bình Minh 

39 Công ty TNHH Na Plan VN 

40 Cty TNHH TM Trường Phát Thành 

41 Công ty TNHH SK Deetas 

42 Cty TNHH kết cấu thép MYV Việt Nam 

43 Cty TNHH Khu du lịch Hoàn Mỹ 

44 Công ty TNHH Showa Concrete VN 

45 Cty TNHH ATK Việt Nam Steel Structure 

46 Cty TNHH Star Nhật Bản 

47 Cty CP Du lịch Đồng Thuận 

48 Cty Cổ phần Gia Việt 

49 Cty CP Thành Đông Ninh Thuận 

50 Cty CP Nam Châu Sơn 

51 Cty CP May Tân Tiến Ninh Thuận 

52 Cty CP xây dựng Hacom Ninh Thuận 

53 Cty CP Muối và Thương mại Ninh Hải 

54 Cty CP Điện Mặt trời Mỹ Sơn- Hoàn Lộc Việt 

55 Cty CP ĐT XD TM & DV Trường Thịnh Phát 

56 Cty CP Mũi Dinh ECOPARK 

57 Cty CP Sunbay Ninh Thuận 

58 Khách sạn Phong Lan 
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59 Trường Mầm non Ischool Ninh Thuận 

60 Trường Mầm non Ánh Dương 

61 Quỹ Tín dụng Phủ Hà 

62 Công ty TNHH-TM Hoàn cầu (TN) 

63 Cty TNHH Thuận Thảo (TN) 

64 Cty TNHH Sông Dinh (TN) 

65 CT TNHH TM & XD Hoàng Long (TN) 

66 CT TNHH TM & DV Phượng Định (TN) 

67 CT TNHH TV&TK Đức Thuận (TN) 

68 Cty TNHH Sơn Long Thuận (TN) 

69 CT TNHH TM&DV Thiên Nga (TN) 

70 Cty TNHH TVTKXD Phú Mỹ (TN) 

71 Cty TNHH TVXD Hưng Thịnh 

72 Cty TNHH MTV DVVT Duyên Hải (TN) 

73 Cty TNHH TM & DV Thành Tài (TN) 

74 Cty TNHH XD Lâm Phát (TN) 

75 Cty TNHH Đông Sơn Ninh Thuận (TN) 

76 Cty Cổ phần Phan Rang Thành (TN) 

77 Cty CP Thủy điện Trung Nam Bác Ái (TN) 

78 DNTN SX TM & XD Ánh Dương (TN) 

79 Mầm non tư thục Hoàng Mai (TN) 

80 Mầm non Hoa Sen (TN) 

81 Trung tâm dạy nghề lái xe Ninh Thuận (TN) 

82 HTX Cơ khí 1/5 (TN) 

83 Xí nghiệp XD Lưỡng Bằng (TN) 

84 XN SX&TM Đạo Long (TN) 

85 XN nước đá Ngọc Hà (TN) 

86 XN cấp nước Đông Mỹ Hải (TN) 

VIII CÔNG ĐOÀN NGÀNH Y TẾ 

1 Cty CP Dược vật tư y tế 

2 Cty CP Bệnh viện Sài Gòn - Phan Rang 

IX CĐ NGÀNH GIÁO DỤC-ĐT 

1 Trường THPT ISCHOOL 

2 Cty CP Sách thiết bị trường học 

X CĐ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 

1 Cty TNHH MTV XS Kiến Thiết 

2 Cty TNHH MTV KTCT Thủy Lợi 

3 Cty TNHH Minh Hoàng Anh 

4 Cty TNHH Phú Thủy 

5 Cty TNHH May Tiến Thuận 

6 CN Cty TNHH Thời trang Hoa In 

7 Cty TNHH Hoàng Bảo Tường 

8 Cty TNHH Long Sơn_BLB 



14 

 

9 Cty CP Công trình Đô thị Ninh Thuận 

10 Cty CP Cấp nước Ninh Thuận 

11 Cty CP Bảo Việt Ninh Thuận 

12 Cty CP Bảo Việt Nhân thọ N/Thuận 

13 Cty CP Bảo Minh Ninh Thuận 

14 Cty CP Mía đường Biên Hòa-Phan Rang 

15 Cty CP Muối Ninh Thuận 

16 Cty CP KD Tổng hợp Ninh thuận 

17 Cty CP Xây dựng Ninh Thuận 

18 Cty CP TV TK Xây dựng NinhThuận 

19 Cty CP In Ninh Thuận 

20 Cty CP Giống cây trồng Đông Nam 

21 Cty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt 

22 Cty TNHH DIAGEO Việt Nam 

23 Chi nhánh Cty TNHH Thông Thuận 

24 Cty CP ĐT & XD Hoàng Nhân (TN) 

25 Cty TNHH Đầu tư Phát triển Trung Nam  (TN) 

26 Cty CP Quản lý đường bộ (TN) 

27 Cty CP Yến Việt (TN) 
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