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S& 53 /BC-TLD

BAO CÁO
Kt qua các hot dng hlrô!ng frng Tháng hành dng v an toàn,
v sinh lao dng 11am 2020 trong các cp cong doàn
I. TiNT! III]NH CHUNG
Näm 2020, nn kinh t cá niiâc dã chju tác dng tiêu cc tü din bin phirc
tap khó lu&ng cüa djch bnh, lam ãnh hu&ng tryc tip dn vic lam, d?Yi sng, thu
nh3p cüa ngirôi lao dng (NW) và tir do dã ãnh hir&ng không nhO dn qua trInh t
chirc trin khai các boat dng hu&ng ing Thong hãnh dng v an toàn, v sinh lao
dng (ATVSLD). Trtx& tInh hInh do, các cp cong doàn da barn sat chü dà "D4y
mznh cãi thin diu kin lao d3ng và kilm sodt các nguy cc' rüi ro v an toàn, v
sinh lao d3ng gn vó'iphbng chñng Covid - 19 tzi no'i lam vic", tIch circ phi
hqp cing các cp, các ngành trin khai các hoat dng thit thrc nhim vera phOng
chng djch bnh, dam báo an toàn, v sinh lao dng, vira san xut d phát trin
kinh t. Qua hmi mt tháng trin khai boat dng, Tng Lien doàn Lao dng Via
Nam (TLDLD\TN) báo cáo kt qua cong tác t chirc tiin khai, th'çrc hin the boat
dng huâng img Tháng hanh ctng v ATVSLD trong các cp cOng doàn t1r ngày
01 dn 31 tháng 5 nàm 2020 c11 th nhu sau:
II. CONG TAC CIII DiO TRIEN KE{AI TH!)'C H[N
Thrc hin K hoach s 49141KH-BCDTIJ' ngày 18/11/2019 eüa Ban Chi
dao Trung uang v vic trMn khai Tháng hành dng v ATVSLD nãm 2020; K
hoach s 06/KH-TLD ngày 18/02/2020 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien doàn v t
chüc Tháng COng nhãn nm 2020; Doàn Chü tch Tng Lien doan (TLD) ban
hãnh 06 van ban chi dao, htthng dn các c.p cOng doàn tuyên truyn, nãng cao
nhn thirc cüa cOng nhãn viên chrc lao dng (CNVCLD) v cong tác ATVSLD,
phông chng djch bnh Covid -19 và t chüc các boat dng hithng ing Tháng
hãnh dng v ATVSLD, cv th là:
+ K hoach s 96/KH-TLE) ngây 30/12/20 19 ye vic to chüc Hi thi An
toàn v sinh viên giOi toàn quc 1n thir 4 và biu dircmg An toàn v sinh viên
tieu biu toàn quc ln thir nht nm 2020.
+ Thông báo s6 1218/LDTBXH-TLE) giüa B Lao dng -Thuang binh và
Xã hi và Tng Lien doàn Lao dng Via Nam v K hoach t chrc Tháng hành
dng ATVSLD và Tháng cOng nhãn nrn 2020.
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+ Huâng dn s 05/HD-TLD ngày 10/4/2020 cüa Doàn Chü tjch Tng Lien
doàn v t chirc các hoat dng hixOng üng Tháng hnh dng v ATVSLD nm
2020 trong các cap cong (bàn.
+ K hoch s 27/KH-UD ngày 17/4/2020 cüa Doàn Chit tch Tng Lien
(bàn v vic trin khai các hoat dng htthng irng Thàng hành dng v an toàn,
v sinh lao dng näm 2020 cp Tong Lien (bàn.
+ Thông báo s 47/TB ngày 18/3/2020 v vic diu chinh thñ gian t
chirc Hi thi an toàn v sinh viên giôi toàn quêc 1.n thu 4/2020
+ COng vn s 399/TLD ngày 28/4/2020 v vic trin khai B câu hOi Hi
thi ATVSV giOi, tim hiu v ATVSLE) và phông chng dch Covid-19, (long
thñ chi (lao các cp cong (bàn t chüc Hi thi trirc tuyn cho phü hqp vth yêu
cu cüa tinh hInh djch bnh.
Doàn Chñ tjch TLE) (la ban hành Quy& djnh thành 1p Ban Chi (lao Tháng
hành dng v ATVSLf) nàm 2020 cüa Tng Lien (bàn gm 9 thành viên do
dng chI Phó Chü tjch lam Tru&ng ban, dng thèi phân cong nhim vii. ci th
cho các thành viên Ban Clii (lao (Quyt (jnh sé 503/QD-TLf) ngày 31/3/2020
ci'ia Doàn Chü tich TLD).
Trên ccr sâ chi (lao, hithng dn cüa Doàn Chü tjch Thng Lien (bàn, 100%
các Lien (bàn Lao (ng (LDLD) tinh, thành phá, Cong (bàn ngành Trung uang,
Cong (bàn Tng Cong ty trirc thuc Tng Lien (bàn (a xây d1rng k hoach, chü
(ng phéii hçrp vâi các ca quan chüc nng cüa b, ngành, (ja phuang xây dirng
k hoach, chucmg trInh, t chirc các hoat dng hmg i'rng Tháng hành dng v
ATVSLD vâi các ni dung phü hqp chü d và (c (im tInh hInh cüa ngành, (ja
phing trong tinh hInh djch bnh, dam bâo an toàn cho NLf) và doanh nghip.
Ill. NEUNG KET QUA DINT DTfVC
1. Các hot dng Hang cao nhn thfrc v cong tác an toàn, v sinh lao
dng cho can b cong doàn và ngtrôi lao dng
Nm 2020, Tng Lien (bàn (là thirc hin t& cong tác truyn thOng, nãng cao
nhn thuc v ATVSLD, dng thèi chi (ito các cp cong (bàn (a dng hóa hmnh thuc
tuyên truyn, ph bin các chü trirong cüa Dàng, chInh sách pháp 1ut ciia Nba nLxc
v ATVSLD. Tp hun, nàng cao nhn thüc, thuc, trách nhim cia ngi si:r diing
lao dng (NSDLD) và ngi.thi lao (ng trong vic thirc hin các quy dinh v
ATVSLD. D.c bit, Doàn Chü tjch TLf) ban hành 16 vn bàn clii dab', hi.thng dn
các cap cong (oàn tuyên truyên, nãng cao nhn thüc cãa NVCLD trong vic chU
(long phàng, chng, h?n ch (n muc thp nh.t sr lay lan djch bnh Covid -19, (am
bão suc khOe, an toàn v sinh cho ngithi lao (long. Phi hqp vOi ca quan truyn
thông trong và ngoài h thng Cong (bàn, các trang thông tin (in tCr, các fanpage,
1 Phi

1ic 1: Céc van bàn chi dao cña f)oàn Chü tjch TLDLDVN ye cong tác phOng, cheng djch bnh Covid- 19
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facebook cüa cong doàn các c.p, h thng các dài truyn thanh qun, huyn, xã,
phuông, doanh nghip dt hi.rOng sir quan tam cüa các cap, ngành, dan vj, doanh
nghip dn cong tác ATVSLD nm 2020.
1.1. Uctp TngLiên ttoàn
Tng Lien doàn dã chü dng tuyên truyn v ATVSLD, các giài pháp
phông, chng djch Covid-19 cho doanh nghip và nguôi lao dng theo "Hiilmg
dn phông, chô'ng và thfnh giá nguy ccl lay nhilm djch Covid-19 ti no'i lam
viêc, k) tu'c xá cho ngwài lao d(5ng" ban hành kern theo Quyk dinh s 2194 cña
Ban Chi do quc gia trên h thing báo chi Cong doãn nhu: Báo Lao dng,
Cong thông tin din ti Cong doàn Vit Nam, h thông truyên thông cüa Cong
doàn và các phucmg tin thông tin dai chuing khác. Dim mói cüa cong tác tuyên
truyn näm 2020 là Tng Lien doàn dã chü dng xây dirng K hoach phi hcp
vri Dài Truyn hInh Vit Nam, Dài Tikg nói Vit Narn t chüc mt s Chiiang
trInh tça dam v cong tác ATVSLD gn vci phông chng djch COVID -19 (nhu:
Chuung trinh Van d hOrn nay trên VTV1, Ch'ong trInh Chuyn bàn tra, Câu
chuyn sang thu bay trên VOV...)
H trçi xây dirng và phát hành s dc bit tuyên truyn Tháng hành dng
v ATVSLD trên n phm ATVSLD cüa Tp chi Lao dng và Cong doàn sé,
tháng 4, 5 nm 2020; T chrc biên so?n, in n, phát hành mâi 6.000 cuôn c.m
nang an toàn v sinh viên tôi the cp cong doàn và nguôi lao dng.
Phi hqp vâi B Lao dng - Thucing binh và Xã hi t chirc thành cong
L phát dng Tháng hành dng v ATVSLD và Tháng cong nhãn nàm 2020 trên
truyên hmnh.
T chirc 02 lrp tp hun cho 120 can b CDCS và ngLrôi lao dng ye
cong tác ATVSLD tai tinh Thai Binh và Hung Yen.
Trong khuOn kh các hot dng cüa Tháng hành dng v ATVSLD, Tng
Lien doàn d t ch'rc hi thào "Giái pháp náng cao vai trô cüa Cong doàn trong
cOng tác ATVSLL) ". Hi thào có sir tham gia cüa các di biu dn tr B Y t, các
chuyên gia, rihà khoa hçc v ATVSLD, can b cOng doàn các cp và an toàn v
sinh viên rnt s doanh ngip.
1.2. acâp tren ccrsO'và cp co'th
TInh dn ngày 15/7/2020, theo báo cáo c'Cia 76/83 LDLD tinh, thành pM,
Cong doàn ngành Trung IxcYng, Cong doãn Tng COng ty trrc thuc Tng Lien
doàn, cong the tuyên truyn Tháng hành dng v ATVSLf) dugc các c.p Cong
doàn quan tam, t.p trung trin khai thirc hin. Nhiêu cong doàn dja phuang,
ngành dã coi cong the tuyên 1ruyn, nãng cao nhn thuc cüa doanh nghip và
cüa NLD là nhim v1 quan tr9ng nh.t trong Tháng hành dng v ATVSLB.

Các ho.t dng hu&ng 1mg dà din ra du khp trên Ca nirâc, tp trung vào
các ni dung lien quan trirc tip dn chü d "D4'y mznh cái thin diê'u kin lao
dç5ng và kim soát các nguy cci rüi ro v an toân, v sinh lao d3ng gá'n v&i phông
vic". Tuy nhiên, do tinh hlnh djch .bênh Covid chô'ng Covid - 19 tgi ncii
19 din bin phlrc tap, d hn ch các boat dng t.p trung dông nguM theo Chi
thj 1 9/CT-Tfg ngày 24/4/2020 cüa Thu tuóii.g ChInh phü, các cp cong doân dâ
di m&i các boat dng hu&ng 1mg nhu: phát dng Tháng ATVSLE) bng hmnh
thüc trirc tuyn, tça dm trên truyn hinh, k cam kt cá nhân, phn xuâng, t
di san xut, truyn thông b&ng v.n ban và thu din tü... Qua do, dä tao ducic sr
sôi dng, lan tOa hu&ng 1mg các hoat dng trong Tháng hènh dng ye ATVSLI)
nhimg vn phü hqp, dam bão cong tác phông ngira djch bnh.
lam

Kt qua: có 04 LDLD tinh, thành ph Cong doàn ngãnh và 1.946 Cong
doAn cp trén trirc tip cci sä và Cong doàn cci s& phi hçrp t chlrc L phát dng.
Tiêu biu là: Cong doan Cao su Vit Nam dã t chCrc L phát dng trirc tuyk,
LDLE) tinh Birth Dnh t chlrc L phát dng Tháng cong nhân và Tháng hành
dng tai Cãng Quy Nhon, LDLD tinh Quâng Trj phi hcrp v&i Sâ Lao dng —
Thtrang binh và Xã hi, Dài Phát thanh -Truyn hInh tinh t chlrc chucmg trInh
Tça dam "Humg 1mg Tháng Cong nhân — Tháng hành dng v ATVSLD".
Cong doàn trong Ca nuâc, có 156.320 t
Theo s lieu tong hcrp tr các
gp, 70.232 bang rOn, kh.0 hiu, áp phIch và 102.111 k phm thông tin khác v
ATVSLD dixçic phát tói các cci s&; Co 7.126 ban tin, phóng sir, tça dam, phOng
vk duçic dàng tài, phát song tren các báo, tp chi, truyn hInh cüa trung ucrng và
dja phircmg. Tiêu biu nhu LDLD tinh Thanh HOa3; Dng Nai4; Quàng Ninh5;
CD Giáo diic Vit Nam6; LDLD thanh ph Ha Ni7; TP H ChI Mirth.8
cap

Thông qua cong tác tuyên truyn cüa t chlrc cong doàn d gop ph.n d
doanh nghip, cong nhân lao dng và nguäi dn bi& dn Tháng hành dng v
ATVSLD, dông thai nãng cao nhin thlrc cüa Ca ngir&i sü ding lao dng và
ngu&i lao dng trong cong tác ATVSLD, gop phn giám thiu TNLD, BNN,
nãng cao hiu qua san xut kinh doanh cüa doanh nghip.
2. Dy mnh và nâng cao hiu
tác an toàn v sinh lao dng

qua

phong trào qun chüng

lam

cong

2Ph Lc 2: T6ng hqp các hoat dng htrOng Cmg Tháng hành ctng ire ATVSLD
LDLE) tinh Thanh HOa d phoi hcrp v&i VTV1 E)ài truyên hinh Vit Narn xay dirng phong sr 03 truyen hlnh gm: CD vOi vic phOi
hcip dam bão mOi truOng lan, vic cho cong nhan; Dam bão an ninh t4t ti,r ti cáo khu cong nghip; Dua can hO cong doàn chuyên trách ye
coso
LDLD tlnh E)n Nai phi hqp vOl SO LDTBXH phát hành 1000 tO rai, áp phich tuyên truyCn
ATVSLD —PCCN, baa
mOi
tn10ng 60 bang ron, khAu hiCu treo tai cáo tuyCn thrOng trong các khu cong nghiCp.
'LDLD tinh Quang Ninh cO 465 tin, bái vit tuyCn truyCn, phát 300 cuOn cern nang ATVSV, 150 cu6n s tay ATVSV, 150 pano
tuyên tnyOn ngáy mOi tnrOng thC giOi.
'CD Giáo dtic ViCt Nam dA Ip chuyen mi,ic ATVSLD trën Wed, dang tai thông tin ye các chi so quy chuân ATVSLD tgi nai lam vic
oC các dan vj OOI chiOu diCu chinh vOl 0cm vj mirth tren Wcbsite vâ fanpage Cong doán Giáo dic ViCt Narn.
LDLD 1? Ha NOi cO 8 bii tuyên truyCn trén baa, trang Wed; 5065 bang rOn, kheu hiCu, áp phi ch 5000 tO rai và 12000 an phOm
8
LDLD TP HO Clii Mmli clii dao LDLD Birth TAn chQn Cong ty Pouyuen tO chrc HOi thi VA tranh tuyen truyen vC cong tác ATVSLD,
bOo vC mOi trcrtmg vOl 117 bOc tranh.

ye
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Ngay tr du näm, các LDLD tinh, thành ph& Cong doàn ngãnh Trung
acing, Cong doàn Tng Cong ty trirc thuc Tng Lien doàn dã cM do các cp
cong doàn phi hgp vi chmnh quyn dng cap, nguñ sir diing lao dng phát
dng các các phong trào thi dua v ATVSLE) nhu phong trào lao dng sang tao,
câi tin k5? thut, cãi thin diu kin lam vic cho ng.thi lao dng, phong trào
"Xanh — Sçzch — Dçp, Báo dam an toàn v sinh lao dçng ". Các cp Cong doàn
nh.t là cong doàn co sà dã t chirc vn dng doàn viên, ngiii lao dng tIch cc
d xut các sang kin, giài pháp cài tin k5 thut và nang cao näng suit lao
dng, bão dam ATVSLD.
Tir phong trào "Xanh — Sgch — D?p, Báo dam an toàn v sinh lao a'ç5ng"
dâ có hang tram phong trào qun chñng &rqc trMn khai th?c hin sang to nhu
phong trào "Ngwài dan thành phô' không xá rác ra dwô'ng và kênh rçich, vl thành
phô sçzch và giám ngp nzthc", "Cong nhán vi Thành phO' Xanh — Sach —
"Ngày Chi nhçt xanh vi an toàn, v sinh lao d7ng, vi thc khóe ngzthi lao d5ng"
cUa LDLD thanh ph H CM Minh. Phong trào "Td dim an toàn lao dng" cña
COng doan Tng Cong ty Hang Hãi Vit Nam. Phong trào "Van hóa phOng
ngü"a TNLD, BNN, cháy nd" và phong trào "Van hóa giao thông" cüa Cong
doàn Giao thông vn tài Vit Nam. Phong trào thi dna cãi thin diu kin lam
vic, phát huy sang kin cài tin k5 thu.t, rng diing khoa h9c k5 thu.t, áp ding
cci giâi hóa, tr dng hóa, tin h9c hóa vào san xu.t kinh doanh cüa Cong doàn
Than Khoang san Vit Nam. Riêng trong Tháng hânh dng v ATVSLD, các
cong doan trirc thuc Cong doân Than Khoáng san Vit Nam dã däng k thirc
hin 183 ni dung thi dna v cong tác ATVSLD, 340 sang kin câi thin diu
kiên lam vic dirge áp dimg. Cong doàn Cong thuang Vit Nam k cam kt thire
hin t& cong tác ATVSLD không có TNLD gifla cong doàn vri chuyên môn,
gifla các phân xuâng th di san xut trong don vi. Mt s don vj Co s& thuc
COng doàn Cao su Vit Nam th chirc d9n dçp v sinh co quan xanh, sach, dçp,
khoi thông cng rânh, thu gom rae thai khu vrc du&ng lô, phát quang bii rm
thu hi1t tren 8.000 doàn viên, ngu&i lao dng tham gia.9 Co 335 co s& thuc cong
doân Dithng st Vit Nam t chi'rc phát dng và k giao kt thi dua dam bào
ATVSLD tir t& dci, phân xu&ng v&i 6.5 83 doàn viên tham gia....
K& qua dã có 8.002 cOng doàn Ca sv t chüc phát dng các phong trào thi
dua ye ATVSLD voi 383 .272 ngixm tham gia. Qua cac phong trao thi dua, cac
cp cong doãn dã tng 105 cii, 1.825 bng khen, 3.939 giây khen cho các t.p
the, cá nhãn có thành tIch xu.t sc phong trào "Xanh - Sçzch - Dçp, Báo dam an
toàn v sinh lao d3ng"°.

9 Két qua: Khai thông cong rnh, phat quan bii rm 18.040 in2, t6ng S6 rác thu gom, x 1 50.500 (kg), tr6ng cay và
chmsOc18.O0Ocky
10. Mic s6 18 Phi 1ic 2: Tong hçip các hoat &ng Hing ing Tháng hânh dng v ATVSLD nãm 2020
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Ben cnh vic phát dng các phong trào thi dua, các cp cong doàn dã
tIch crc hithng dn'và chi d.o hot dng mng 1rni an toàn v sinh viên tai
doanh nghip. Trong Tháng hành dng v ATVSLD, các c.p cong doàn dã chü
dng, phi hcp t chi.rc dixcic 3.755 lap t.p hun Cong tác ATVSLD và k nà.ng
phi.rcrng pháp ho.t dng cüa mng kr&i ATVSV cho 163.212 can b cong doàn,
an toàn ye sinh viên.
Các phong trào thi dua do các cp cong doàn phát dng, trin khai dä thu
hat ducic sir tham gia cüa các c.p, các ngnh, cUa NSDLD, NLD, gop ph.n xây
drng ca quan, dan vj xanh, sch, dçp, cãi thin diu kin lam vic, dam bào
ATVSLD, giãm thiu tai nn lao dng, Bnh ngh nghip cho NLD.
3. Ye vic to chfrc Hi thi An toãn v sinh viên giOi
D nâng cao phuong pháp và k nang hot dng cüa di ngü An toàn v
sinh viên, gop phn tich cvc vào vic thc hin t& cong tác ATVSLD tai doanh
nghip, Doàn Chü tch Tng Lien doàn dâ ban hành K hoch s 96/KH-TLf)
ngày 30/12/20 19 v vic t chüc Hi thi An toàn v sinh viên giOi toàn quc 1n
thir 4 và Biu diro'ng An toàn v sinh viên tiêu biu toàn qu& 1n thu nht nAm
2020. Tuy nhiên, do ãnh hu&ng cña dch bnh Covid-19, Hi thi ATVSV giOi
toãn quc chuyn sang nm 2021. Tng Lien doàn khuyn khich các cp cong
doàn t chirc Hi thi ATVSV giôi ho.c thi tim hiu v ATVSLE) b.ng hmnh thirc
trrc tuyn ho.c các hlnh thirc khác d dam bâo cong tác phOng, chng djch.
Kt qua: DA cO 11 LDLD tinh, thânh ph, Cong doàn ngành Trung hong,
COng doàn Tng Cong ty trirc thuc TLD t chirc Hi thi trirc tuyn do là LDLf)
Thânh ph Hài PhOng, Ha Tinh, Thành ph H ChI Minh, Khanh HOa, Tin
Giang, Quang Nam, BInh Dnh, BInh Thun, Cong doàn DuOng Sit, Hang
không, Than Khoáng san; 02 don vj t chCrc Hi thi b&ng h'mh thuc san khu
hóa: Cong doàn Cao su, LDLED tinh Tiên Giang; 151 Cong doàn c.p trên trçrc
tip co s& và 1.020 Cong doàn co s& t chirc Hi thi thu hut 12.080 ngtr6i tham
dix (Xem so liçu tçzi Phy lyc 2,). Tiêu biu trong hoat dng nay là: LDLD tinh
Tin Giang th chirc Hi thi ATVSV giOi ln th't'r 20 (duy tn th chüc Hi thi
ATVSV trong 20 nm lien tçic), COng doãn Tng Cong ty Hang Không t chüc
thi online theo 2 hng miic cá nhãn yà don yj, LDLE) qun 5 thành ph H ChI
Minh t chüc Hi thi online thông qua phân tich Video clip v&i chü d "KhOe d
lao dng san xut"...
4. Cong tác giám sat, phi hçrp kim tra v ATVSLD
Các c.p cong doãn dä chü dng th chIrc giám sat ho.c ph& hçp v&i co
quan chüc näng cüa ngành, dja phuong kMm tra, thanh tra các ni quy, quy
trinh, bin pháp bào dam ATVSLD; vic dánh giá, quàn l các nguy co rüi ro
v ATVSLD ti noi lam vic, Cong tác huãn 1uyn ATVSLD, kim djnh may,
6

thit bj, 4t tu có yêu cu nghiêm ngt v an toàn lao dng dc bit là cong
tác phông, chOng djch Covid-19 và cOng tác h trq NLD bj ành hu&ng bàn dai
djch Covid-19.
Tng Lien doàn dA chü tn th chüc 02 doàn giám sat lien ngânh vic thc
hin gói h trçi ngtthi lao dng theo Ng quyt s 421NQ-CP cüa Chinh phU,
tham gia Doàn Giám sat lien ngãnh vó'i B Y t v cong tác phông, chng djch
ti noi lm vic và khu nhà trç. Doàn lien ngnh v&i Trung uang Don Thanh
niên cong san H CM Minh giam sat vic thrc hin gói h trçl NLE) tai, vói
Trung irong Hi Nông dan Vit Nam. Các LDLD tinh, thanh ph cng dâ chü
dng t chirc giám sat vic thc hin Nghi quyt 42/NQ-CP cüa ChInh phñ và
các Nghj quyt cüa Hi dng nhãn dan các cp trong vic tuyên truyn phông,
ch&ig djch bnh và h trq nguàni dan b ãnh hu&ng b&i dai djch Covid 19.
Trong Tháng hành dng, Cong doàn cp trên cci san dã t chüc giám sat,
tham gia, ph& hçip vâi các Ca quan chüc nng kim tra cong tác ATVSLD và
phông chng djch Covid -19 tai 2.095 doanh nghip. Ci,i th là LDLD tinh Dng
Nai t chüc 02 Doàn kMm tna theo K hoch cüa UBND tinh tai 27 doanh
nghip; các c.p cOng doãn thuc LDLD Ha Ni dã phi hcTp vth chInh quyên
dng cp th ch(rc thanh, kim tra 425 dan vj, doanh nghip, phát hin 524 li
thiu sot, tn tai và vi ph.m quy djnh pháp lust, dä kin ngh doanh nghip khc
phi1c ngay thiu sOt, tn tai, yêu cu tm dinh chi 09 may, thit bj có yêu cu
nghiêm ngt v ATVSLE) chua &rçic kim dnh an toàn, 1p biên ban d nghj ra
quy& djnh xCr pht xthftng 1i vi ph?m nghiêm trçng vth s tin pht tren 300
triu, ding thM LDLE) thành ph Ha Ni ciing dã xây dirng bang mu tir kim
tra cong tác ATVSLD d cong doãn co s& tham khào, d có 5.215 CDCS thc
hin cong tác tr kim tra v ATVSLD và phOng chng cháy n& có 7.012 kin
nghj vàni nguàni sfi dung lao dng v các nguy ca rCii ro, m.t an toàn lao dng; dã
có 3.610 các ni quy, quy trmnh lam vic an toàn di.rçc xây dirng, b sung, s cOn
li các dan vj dã khc phiic dung theo cam kt trong biên bàn kim tra. COng
doàn Than Khoán san phi hçp t chirc kim Ira, giám sat v ch.t luqng büa
n ca, an bM duông, an djnh ltrqng ti các rihà an nhrn dam báo dinh duông cho
nguài lao dng trong müa djch.
Cong doàn ca s& phi hqp vó'i ngixi sü diing lao dng t chüc tr kim tra
ATVSLD vói 19.978 cuc. Qua cOng tác phi hçip thanh tra, kiêm tra, tr kim
tra, giám sat v ATVSLD dã phát hin, yêu c.0 kh.c phtic 14.556 vi ph.m và
nguy ca mt ATVSLD, tren 2.766 ni quy, quy trinh bin pháp lam vic an toàn
'
,
dirge na soat, bo sung. 11
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Thông qua ho.t dng thanh tra, kim tra, giám sat cho thy, doanh nghip
có t chi'rc Cong doàn, có quy mô lón thithng thc hin tOt cong tao ATVSLD
hmi. các doanh nghip nhO và vra, doanh nghip chua thành 1p to chüc Cong
doàn. Dông th&i, qua cong tao thanh tra, kMm tra, giám sat cho thây thüc cüa
ngi.r&i sü diing lao dng và ngu&i lao dng v cong tác ATVSLD dâ thng len,
môi tnr&ng lao dng san xuAt an toàn hon, gop phn thng näng suât lao dng và
phát trin doanh nghip theo hithng ben vng.
A

F

A

A

IA

A A

5. To chu'c cac hoyt dng, sty kiçn chuyen de ye ATVSLD htro'ng vao
chü d, ni dung cüa Tháng hành dng v An toàn v sinh lao dng
Trong thàng 5, Tng Lien doàn dã ccr ngi.rô'i tham gia Doàn cOng tác cüa
cho 3 gia dmnh nn nhàn bj TNLD,
Ban Chi dao Trung lwng thm và tng
cho 3 nn
BNN. Lãnh dao Tng Lien doàn dã di thãm, dng viên và tng
nhàn và gia dirih nn nhãn bj TNLE) có hoàri cành khó khn trên dja bàn thành
Ni; üy quyên cho LDLD Thành ph Ha Ni di thm và tng qua cho 5
ph
nn nhãn và gia dmnh nn nhân bj TNLD v6i tng s tin là 26.400.000d.
qua

qua

Ha

Cáo cp cong doàn dà chü dng t chirc ho.c phi hgp t chirc cáo hi
nghj tp hu.n, hi tháo chuyên d v ATVSLD, di thoai, tu v.n ch d chInh
sách tI-crc truyn; t chrc khám src khôe cho nguôi lao dng; t chüc thrn hói,
dng viên các nan nhãn và gia dmnh nn nhân bj TNLD, BNN; trang bj may moo,
phumg tin bào v cá nhân và mt s hoat dng hu&ng lmg khác.
K& qua: Các c.p cOng doàn Ca nucc dã t chirc di thm hOi, dng viên và
cho 7.055 nn nhãn, gia dInh nn nhân bj TNLD, BNN. Co 806 doanh
tng
nghip t churc khám sirc khOe djnh kr cho 14.029.505 ng1.r1i lao dng và các
ho.t dng hu&ng lrng thit thirc khác nhu trao s ti& kim cho cong nhãn bj
TNLD có hoãn cãnh khó khn, t ch(rc t9a dam, hi thão cong tao ATVSLD,
thi v tranh ôhñ d v mOi trtthng.
qua

ye

Các boat dng hr&ng 1'rng Tháng hành dng v ATVSLD cüa các cp
Cong doàn dã t?o nên hiu irng, sr lan tOa tIch c1rc trong cong dng doanh
nghip và ngi.th1 lao dng v cong tao ATVSLD.
6. Tlnh hInh tai nn lao dng
tng hçxp báo cáo ci:ia các c.p cong
Trong 6 tháng dâu nm 2020, theo s
doàn cà nuóc dã xãy ra 1.410 vii TNLD giãm 3,6% so vài 6 tháng dâu nm 2019.
Trong dO, so ngui b TNLD là 1.432 nguOi giãm 4,5% so vâi 6 tháng du n5m
2019. So nguäi chêt vi TNLD là 119 nguM, giãm 15% so v&i 6 tháng dâu nm 2019.
So ngi.rñ bj thucing nng là 525 ngxai giàm 12% so vol 6 thàng du nm 2019.
lieu

Riêng trong Tháng hãnh dng v ATVSLE) dã xây ra 95 vti TNLD, lam 105
ngix&i b thiiong, 28 nguol ch& và 27 ngLr&i bj thucing nng.
(KIt qua chi tilt các hogt a'ç5ng hzthng tg Tháng hành d5ng v ATVSLD
näm 2020 trong các cap Cong doàn theo Phi 4c 2 kern theo)
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IV. IJANTI GIA CIIEThIG
1. Dánh giá chung:
Bng các ho.t dng ci th, thi& thirc, hithng v ngui lao dng, các cp
cong doàn dà chü dng, phi hçip vol. cu quan chüc näng và ngui s1r diing lao
dng t chirc nhiu hoat dng hu0ng rng Tháng hãnh dng v ATVSLD và
phông, chng djch bnh Covid-19, barn sat vth thu d "Day minh cdi thin
diu k4n lao dng và kkm sodt cdc nguy co' rdi ro v an toàn, v sinh lao
dng gn vóiphông ching Covid -19 4zi noi lam viçAc, trçng tm là cài thin
diu kin lao dng, thug cithng Cong tác kim soát các nguy co rüi ro ye an toàn,
v sinh lao dung d gi?m thiu TNLD, BNN, phOng chng Covid - 19 tai nol.
lam gop phn báo v sirc khOe, an toàn cho nguñ lao dng và an toàn doanh
nghip, thu ht nhiu nguài lao dng quail tam; khng dnh vai trô và vj th cüa
t chüc Cong doàn trong cong tác ATVSLD, cfng nhu trong cong tác phOng
chng djch bnh Covid-19.
Ben cnh nhftng k& qua dat diiqc, cong tác t chrc các boat dng Tháng
hãnh dng v ATVSLD con mt s tn tai sau:
- 6 mt s da phuang, ngành, cOng tác chi dao, kMm tra, don dc vic
thçrc hin các hot dng hithng üng Tháng hành dng v ATVSLD chua thirc sir
mnh m, cOn mang tInh hO hào, kh&u hiu.
- Tai các doanh nghip nhô và vira, doanh nghip ti.r nhan, vic t chirc cac
hoat dng.hithng ung Tháng hanh dng v ATVSLD cOn m nhat, chua có dim
nhtn rô net, chua CO sr quan tam dn cãi thin diu kiin lam vic cho NLD.
- Cong tác tng kt t chüc thrc hin Tháng hãnh dng v ATVSLD
cüa mt s dcin v cOn chm. COn 07 LDLD tinh, thành ph, COng doàn
ngành trung uong chua gui báo cáo. Co báo cáo cOn chung chung và It s lieu
(Phy lye 3 kern theo).
- Kinh phi Cong doàn dành cho hoat dng trong Thong hanh dng v
ATVSLD cOn hn ch& phi thuc nhiki vào ngun ngOn sách nhà nuâc, vi 4y cac
hoat dng hi.r&ng üng cht.ra duçic nhiu.
2. Nguyen nhân
- Mt s doanh nghip nhô, it lao dng, kinh phi thp nên vic t chuc
ThOng hành dng v ATVSLD chua dtxçic rô net.
- Nhn thuc cña mt s ngi.ri su dyng lao dng và ngu?ñ lao dng v cOng
tác ATVSLD cOn h?n ch.
V. BE XUAT, MEN NGHI
D ThOng hãnh dng v ATVSLE) di.rcic t chüc thi& thc, hiu qua hon
trong thôi gian t&i, Ttng Lien doàn d xut mt s kin nhix sau:
9

1. V cong tác tuyên truyn
D nghj tip tic tng cu&ng tuyên truyên Tháng hành dng v ATVSLD
nhiu ngithi
trên VTV1 Dài truyn hmnh Vit Nam, phát song vào giô yang
a

bi&, theo döi.
Da dng hóa các hinh thüc tuyên truyn, sir dçing các bang ron din tir
tuyên truyn & các khu cong nghip dông cOng nhn lao dng.
2. Ye chfrc L phát dng
D ng B Lao dng ThlxoTlg binh và Xã hi phi hcip v&i Tng Lien
doàn duy tn t chi'rc L phát dng Thang cong than và Tháng hanh dng
ATVSLD hang nàni.
3. To chirc kiem tra, nam tinh hinh, don doc viçc thic hiçn Thang
hành dng v ATVSLD ti các dja phirong, ngành, doanh nghip
D các hot dng hTx&ng irng Thang barth dng v ATVSLD duçjrc kip
thM, nghiêm tñc và hiu qua, d nghi. thãnh 1p Doàn cüa Ban Chi dao Trung
iroiig di kim tra, nm tInh hinh, don dc vic thc hin Tháng hành dng v
ATVSLD tai các dja phucrng, ngãnh, doanh nghip; dng thôi t chüc mt s
Doân thanh tra, kim tra lien ngành v cong tác ATVSLD tai các doanh nghip,
tp trung vao các doarth nghip thuc các ngành ngh có nguy Ca cao m.t
ATVSLD, diu kin lao dng nng nh9c, dc hi và sü diing nhiu lao dng.
t

,

.

a

a

•A

A

4. Ye cong tác khen thu'&ng và kinh phi chfrc Tháng hành dng
- D nghj B Lao dng- Thuong birth và Xã hi tng Bng khen cho các
tp th, cá nhân CO thanh tIch xut sc trong cong tác chi do, thc hin các hoat
dung hu&ng 1rng Tháng bath dng v ATVSLE) cüa t chirc Cong doàn.
to

- Tang kinh phI t chrc trin khai Tháng hành dng v ATVSLD cho
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam.
5. CM dao Ban clii d.o Tháng hành dng v ATVSLD và S& Lao dng
Thucing binh và Xã hi dja phuang phi hçrp ch.t ch vOi các cp cOng doãn dia
phuang t chüc Tháng hành dng v ATVSLD thi& thc và hiu qua.
Trên day là mt s kt qua hot dng hu&ng irng Tháng hãnh dng v
ATVSLE) cüa các cap cong doàn,TOng Lien doàn Lao dng Vit Nam báo cáo
Ban CM do Tháng hãnh dng v ATVSLD Trung ucing./.
CHU TICH

Ncinhân:

TICH

- liT Ban chi do TW (t b/c);

:..

- Thu&ng tnrc DCT TLD (de b/c);
- Các LDLD tinh. thành ph& CD ngãnh TW, CD
TCty trrc thuc TLD;
- D/c Thrâng ban, Phó ban ph%i trách
- Urn: VT, Ban QHLD
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Phu inc 1
Các van ban chi do cüa Doàn Chil tjch Tng Lien aoàn Lao dng Vit
Nam v cong tác phông, chng djch Covid-19
(Ban hành kern theo Báo cáo s6

5

/TLE) ngày O /8/2020)

Tü ngày 29/01/2020 (Ming 5 T&) dn nay, Dãng doàn, Doàn Chü tjch
Tng Lien doàn Lao dng Vit Nam dâ ban hnh 16 vn ban chi do, hu&ng
dn các cp Cong doàn tuyên truyn, nãng cao nhn thüc cüa CNVCLD và chü
dng phông, chng, h?n ch dn mirc thp nh.t

S%T

lay lan djch bnh, dm bâo

sirc khóe, an toan v sinh cho nguôi lao dng. Cii th&
1. Cong vn 62ITLD ngày 29/01/2020 yêu cu các cp Cong doàn thc
hin nghiêm các ni dung chi do cüa Clii th 05/CT-TTg cüa Thu ttxóig ChInh
phü, COng din s 121/CD-TTg v vic phông, cMng djch bnh viêm &rông ho
h.p cAp do chiing mâi cüa vi rñt Cô-rô-na gay ra.
2. Cong vn s 76/TLE) ngày 07/2/2020 cM do các cAp Cong doàn vn
dng doàn viên cong doãn, ngrôi lao dng tham gia hik máu ciru ngtrôi, dam
bão an toàn trong thô'i gian phông, chng djch COVID- 19.
3. Cong vn s 81/TLD ngày 10/2/2020 hrn9ng d.n các cAp cOng doàn
thi.rcing lucrng vti ngi.thi sir d1ing lao dng h trçY toàn b hoc mt phn kinh
phi mua khAu trang, niiérc rCra tay cho ngu?i lao dng.
4. Cong vn s 211/TLD ngày 05/3/2020 v Danh sách nhà san xuAt, don
v cung cAp the san phAm phông chng djch CO\TID-19
5. COng vn s 223/TLE) ngày 10/3/2020 tiêp tiic cM d.o trin khai
nh'ng giái pháp mâi trong giai don 2 cüa cuc chin chng djch COVJD- 19.
6. COng vn s 245/TLD ngày 18/3/2020 v vic iüi thôi dim dóng kinh
phI cong doãn di vOi các doanh nghip bj ãnh hung bâi djch COVID- 19 dn
ngày 3 0/6/2020. Nu sau thii dim djch COVID-19 chua thuyên giam và doanh
nghip cOn tip tiic khó khän tEl thai gian. dugc lüi dn 31/12/2020
7. Cong van so 263/TLD ngày 24/3/2020 ye thng ccr&ng trin khai thOa
thun hçip tác và phát dng truyn thông img dcing khai báo y t toàn dan
NCOVI phOng chng viêm duàng ho hAp cAp.

8. Cong v5n s 265/TLD ngày 24/3/2020 v vic 4n dng dóng gop üng
h, dng viên, chia sé, trong phông, chng djch COVID-19, trong do chi dao
các cp Cong doàn cn ci tInh hinh thirc t t chirc thäm hOi, dng viên, tng
qua và tip si'ic di ngü can b, y bác s5, nhãn viên y t, chin s quân di, cong
an và các ngành chfrc nng dang trirc tip lam nhim vv phOng, chng djch bnh
ti tuyn d.u; quan tm thm hOi, dng viên, chia sé khó khàn v&i ngu&i than và
gia dinh h9, dông thôi dng viên, h trçl nguèi lao dng bj cách ly trên tinh thn
doàn kt, không ai bj bO lai phIa sau trong cuc chin chng djch.
9. Quyt dnh s 480/QD-TLD ngày 26/3/2020 v vic thành 1p T cong
tác nghien ciru, dánh giá anh hi.r&ng cüa djch COV]D-19 dn vic lam, dri sng
cüa CNVCLD và

th chirc cong doàn; d xut chinh sách, giãi pháp h trçi và

giãi quyêt các vn d lien quan.
10. K hoach s 18/KH-TLD ngày 31/3/2020 v t chi'rc ngJiiên ciru,
dánh giá ãnh hu&ng cüa dch COVID-19 dn vic lam, diii sng cüa CNVCLD
và t chirc cong doàn; d xu.t chInh sách, giâi pháp h trçi Va giãi quyêt các van
dê lien quan.
11. Cong vn s 307/TLD ngày 31/3/2020 v vic t5ng cuông phát hin,
khen thu&ng dt xut trong phOng, chng djch COVID- 19
12. Cong vn st 31 8/TLD ngày 0 8/4/2020 yêu cu cung cp s lieu tmnh
hInh doanh nghip và ngi.thi lao dng bj ânh hu&ng do djch COV]D-19.
13. Ké ho.ch s 25/KR-ltD ngày 15/4/2020 v vic Khâo sat trirc tuyn
và nghiên ci'ru ti các cci quan, th chi'rc, doanh nghip danh giá ãnh hir&ng cüa
djch COVID-19 d& vOi d?yi sng, viêc lam cüa CNVCLD và t chirc cOng doàii.
14. Cong van s 387/TLD ngày 24/4/2020 v vic tip tiic tham gia
phOng, chng djch Covid- 19 và lam t& cong tác cham lo, báo v quyn lçri cüa
ngui lao dng.
15. Quyt djnh s 643/QD-TLD ngày 22/5/2020 v vic chi h trçi cho
doãn viên, ngtthi lao dng b ành huâng b&i djch bnh COVID-19
16. Cong van s 507/TLD ngày 29/5/2020 v vic trin khai mt s giâi
pháp tp trung ngun lc d h trq doãn viên ngu&i lao dng.

Phuluc2
Tong hçp các hot dng Htr&ng lung Tháng hành dng v an toàn v sinh lao dng
11am 2020
(Kern theo Báo cáo so 5.JBC-TLD unàvQ.tháng .Q.näm 2020 cüa TLD)
TT

Các hot dng

Sôlóp
So ngthi
To chfrc hi thão, hQi ngh, t03 dam, dôi thoi chInh sách v
5 ATVSLD,phOng vn trên truyn hInh
6 Các tin bài trên truyn hInh
7 Các bài vit trên báo, tp chI
8 Bàn rOn, khu hiu, áp phIch
9 Tr roi, tranh âã phát hành
10 An phm thông tin khác (sách, báo, bàn tin,...)
Phát dng, frin khai các phong trào thi dna v ATVSLD
S tp th/cá nhOn tham gia
12 T chfrc thi tim hiu pháp mat v an toàn, v sinh lao dng
S hrçrng ngithi tham gia
T chfrc thi ATVSV giOi bng hlnh thfrc trirc tuyn
Cp tinh, ngành, Tng Cong ty
S hxçrng ngiiOi tham gia
13 CpOntriicticasâ
S hxçmg nguiri tham gia
C.pcasô
S& hrçmg nguM tham gia

£on vj

S lirçnig Ghi chü

lap - 3755
ngis

163212

cuc
tin
bài
chic
t&

2020
1960
3140
70232
156320

quyn

102111

phong trào
th/cá
cuc
— ngithi
— cuc
nguri
cuc
— cuc
- ngii

T chfrc thanh tra, kim tra lien ngành Va t*ng ngành v ATVSLI)
14 dtrqc t chirc trong Qu3 Il/ 2019
DN
S DN cong doOn ph6i hcrp thanh tra, kim tra lien ngành
Vi phm
S vi phrn dtxcic phát hin
COCS phi hçrp vOi ngirô'i SDLD Icr kiin tra v ATVSLD; rà soát
phát hin các nguy co rüi ro, sung các ni qui, quy trmnh lam
viêc an toàn

8002/383272
425
51410
8
151
12080
1020
45470

2095
2220

Cuc

19978

Các nguy ca, rüi ro thrçic phát hin

Nguyccr
Ni quy,

14556

Các ni quy, quy trInh lam vic an toOn &rcic xây dmg, bi sung
T chüc khám sIrc khoê cho ngrôi lao dng (Qu 11/2019)

quytrmnh

2766

15 SO cuc

16 S don vj, ca s& Cong doOn ph6i hqp t chlrc idiOm s1m khOe cho NLE) - dan vj

806

17

Tngsnglxàiduckhám
S6 gia dInh nn nhân, ngirôi bj nn Cong doàn t chfrc thãm, tng
qua
Khen thir&ng v an toàn v sinh lao

ngir&i

14029505

Ngirãi/gi
adInh

7055

ng:

Tp th

18

-

105

-

898

- C&

chik

- Bcng Jchen

chik

-Gidykhen

chic

1023

- Bn khen

chic

927

- Gidy khen

chic

2916

vu

1410

ngixi

1432

ngithi

119

- ngixôi
vu
-

525

ngirài

106

S nguôi chEt

nguài

28

S nguOi bj thucxng nng

ngizi

27

Cánhân

S vu TNLD xãy ra trong 6 tháng du nàm 2019
19

Trong do: Tng s ngi±i b TNLD
S ngui cht
S ngtri b thxong nng
S vii TNLD xáy ra trong tháng 5/2019

20

21

Trongdó:TngsngirôibjTNLD

95

Kinh phi chi t chfrc Tháng hành dng v an toàn v sinh lao dng: ding
Ngãn sách nhà rnrâc hoc kinh phi cüa dan v

8.272.645.110

ding

1.236.340.000

d8ng

725.813.000

Kinh phI h trçr, huy dng ttr các ngun hçip pháp khac (n&u co)
Ngãn sách cong doãn
22 Cac hot d9ng khac (Neu co)

Phu luc 3

BANG TONG HP CAC B!A PJIU'O'NG, NGANTI CffUA GTYI BAO CÁO
THiNG HANTI DQNG yE ATVSLJ) NAM 2020
(Kern theo báo cáo s: T3 /BC-TLI) ngàycW tháng 8 nám 2020 cza To'ng Lien doàn)
TT

Dja phro'ng, ngành

1

LDLD thnh ph Dà Nng

2

Cong doãn Viên Chirc Vit Narn

3

LDLf) tinh Thai Nguyen

4

LDLE) tinh Kon Turn

5

LDLD tinh Qung Ngäi

6

LDLD tinh Tuyên Quang

7

LDLD tinh Bc Giang

Ghi chü

