ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5969 /UBND-VXNV

Ninh Thuận, ngày 01 tháng 11 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường triển khai
công tác an toàn, vệ sinh
lao động thích ứng với
tình hình dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, hội, đoàn thể tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.
Căn cứ Nghị quyết 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành
Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19”; Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 13/10/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Ninh
Thuận triển khai các hoạt động thích ứng an toàn phòng, chống dịch Covid- 19
để ổn định đời sống và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh;
Thực hiện 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 (ATVSLĐ) thích ứng với tình hình dịch Covid-19;
Để đạt được mục tiêu cả tỉnh thành “vùng xanh”, chuyển hướng phòng,
chống dịch sang “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XIII); đồng thời khôi phục
và phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội, hạn chế
đến mức thấp nhất có thể xảy ra sự cố, tai nạn lao động nghiêm trọng làm
thiệt hại cả về người và tài sản của doanh nghiệp; kịp thời chấn chỉnh công tác
ATVSLĐ, bảo đảm quyền được làm việc an toàn của người lao động, sự phát
triển ổn định của doanh nghiệp trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương
tập trung triển khai thực hiện một số nội dung sau:
1. Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí
thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công
nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Luật An toàn, vệ sinh lao động và
các văn bản hướng dẫn về an toàn vệ sinh lao động để người sử dụng lao động
và người lao động thực hiện nghiêm công tác an toàn vệ sinh lao động trong quá
trình sản xuất, kinh doanh; đồng thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19” theo tinh thần Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 của Chính phủ, Chỉ thị 17-CT/TU của Tỉnh ủy và quy định của
UBND tỉnh.
2. Ưu tiên nguồn lực cho công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động, nhằm
bảo đảm an toàn vệ sinh lao động cho người lao động (bao gồm người lao động
làm việc theo hợp đồng lao động và người lao động làm việc không theo hợp
đồng lao động), cải thiện điều kiện lao động nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng
của người lao động nói riêng, của người dân nói chung góp phần ổn định xã hội,
thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững.
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Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử dụng
lao động và người lao động về an toàn vệ sinh lao động. Công khai thông báo
các hành vi vi phạm nghiêm trọng trong công tác an toàn vệ sinh lao động trên
các phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức,
pháp luật về an toàn vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề;
ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn vệ sinh lao động cho
người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; phòng ngừa tai nạn lao
động kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc.
Tập trung điều tra, xử lý nghiêm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền
xem xét trách nhiệm hình sự đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn lao động
đặc biệt nghiêm trọng.
3. Tăng cường giám sát việc bảo đảm an toàn phòng, chống dịch tại các
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; đảm bảo hài hòa, hợp lý, hiệu quả
giữa phòng, chống dịch và sản xuất kinh doanh, với phương châm “An toàn mới
sản xuất và sản xuất thì phải an toàn” theo nguyên tắc trao quyền tự chủ cho
doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh tự xây dựng phương án kinh doanh
phù hợp đặc thù của đơn vị và chịu trách nhiệm về các yêu cầu an toàn phòng
chống dịch; hạn chế đóng cửa toàn nhà máy, cơ sở sản xuất, kinh doanh nhưng
phải an toàn phòng, chống dịch.
4. Liên minh Hợp tác xã tỉnh Ninh Thuận tuyên truyền vận động người sử
dụng lao động quan tâm, chú ý việc xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp làm
việc bảo đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc; đẩy mạnh
công tác tự kiểm tra; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn, vệ sinh lao
động và các văn bản hướng dẫn thi hành.
5. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh, Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, Hội
Nông dân tỉnh tăng cường tuyên truyền, vận động người lao động chấp hành tốt
các nội quy, quy trình làm việc an toàn; sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân
trong lao động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, đảm bảo an
toàn, sức khỏe và tính mạng cho người lao động.
6. Giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn các doanh
nghiệp tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ sinh lao động, chú trọng đến
các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại
nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động; tổ chức huấn luyện an toàn lao động,
vệ sinh lao động cho người lao động; đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương
thực hiện nghiêm túc nội dung văn bản này; thường xuyên cập nhật tình hình an
toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ
đạo kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động – TB&XH;
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND
(B/c);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVUB: CVP, PVP (NĐT), KTTH;
- Lưu: VT, VXNV. NVT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Long Biên
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