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S&  4  /KH-LDLD Tp. Thá Dic, ngày 13 tháng 10 nàm 2022 

KE bACH 
ti chfrc tp hun cong tác an toàn v sinh lao dng 

cho doàn viên các nghip doàn Va cong doàn co' s& trirc thuc näm 2022 

Can cr Lut An toàn v sinh lao dng näm 2015; 

Thirc hin Chuung trInh s 07/Ctr-LDLD v cong tác chInh sách pháp lut nàm 
2022 ngày 20 tháng 4 nàm 2022 cUa b phn chInh sách pháp lut Lien doàn Lao 
dng thành phô Thu Due; 

Lien doàn Lao dng thành ph Thu Due xây dirng k hoch tp hun An toân 
v sinh lao dng cho eác nghip doàn và lao dng phi chInh thirc näm 2022, ci the 
nhu sau: 

I. MIJC TIEU: 

- Nh&m kjp thyi ph bin các quy djnh cüa pháp lut v chInh sách an toàn v 
sinh lao dn; bin pháp dam bào an toàn, sirc khOe cho ngui lao dng trong hot 
dng san xuât. 

- Nâng cao hiu bit cho nguii lao dng, ngui si ding lao dng ye dam bâo 
an toàn, v sinh trong lao dng, tü do co the giâm thiêu các rüi ro, tai nn lao dng, 
bnh nghê nghip cho doanh nghip, co si. 

- Trang bj kin thi'rc an toàn v sinh lao dng (ATVSLD) giüp ngtthi lao dng 
nhn biêt duqc các yêu to nguy hiêm và yêu tO có hi ti noi lam vic, tir do có dü 
kiên thi'rc dê tbão v mInh không xay ra tai nin lao dng và bnh nghê nghip 
giüp cho cuc song hang ngày luôn dam bão an toàn. 

II. NQI DUNG THTXC lIEN: 

1. Di ttrçrng: 

- Doàn vién các nghip doán; 

- Doàn viên ti các CDCS tr%rc thuc. 

2. Ni dung tp hun 

- Mt s quy djnh cüa pháp lu.t và kin thirc ci ban v cong tác an toàn v 
sinh lao dng. 

- Mt s diu cüa Lu.t An toân, v sinh lao dng v báo him tai nin lao 
dng, bnh nghê nghip bat buc. 

- Bin pháp vâ tiêu chu.n v an toàn v sinh lao dng; thi giu lao dng, thii 
gR nghi ngoi. 

* A A Phong san khau 
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LIEN DOAN LAO DQNG THANH PHO THU DUC 

TiP HUAN 

CONG TAC AN TOAN V SINH LAO BONG 
CHO BOAN VIEN NGHIP BOAN vA CONG BOAN C SO 

NAM 2022 

Thânh phó' Thz Di'c, ngày tháng 10 nám 2022 

3. Thoi gian to chuc thiyc hin: 

- Thôi gian dir kin: 8 gR 00 phiit, ngày 16/10/2022 (Chü nht); 

- Dja diem: Lien doàn Lao dng thành ph Thu Du'c 

(so 17 Lê Qu Don, BInh ThQ, Tp. Thz D&c, Tp.Hc1M 

III. TO CHUC THIIC HI1N: 

1. B phn Chinh sách - Pháp 1ut: 

- Tham muu k hoach t chCrc thc hin hi nghj tp hun. 

- PhM hçip B phn Tài chInh dir trà và quyt toán kinh phi t chirc tp huân. 

- Lien h báo cáo viên. 

2. Van phông: 

- Phát hành giy m?ii theo dtng thành phn. 

- Chun b dja dim, phông san khu, photo tài 1iu, dam báo cci so vt cht 
cho cong tác to chrc tp huân duçic chu dáo. 

3. B phn Tài chInh: 

- PhM hçp B phn ChInh sách pháp 1ut tham miru dir trü, huâng dn quyêt 
toán kinh phi to chüc lop tp huân theo quy djnh. 

4. B phn Tuyên giáo: 

- Thông tin dn phóng viên báo dài tham dic dtra tin. 

- Quay phim, chiip ânh, vit tin bài däng trén trang thông tin din tir va các 
trang mng xã hi cüa co quan. 

5. Cong doàn co' sr (Nghip doan) trirc thuc: 

- Thông tin dn cp üy, Thu tru&ng cci quan, ctcin vj v ni dung tp hun 
nhm ti.o diu kin d doàn viôn, lao dng phi chInh thiirc tai  các nghip doàn tham 
gia dy dü, dung gio dam bâo chucmg trInh tp huân. 
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Trên day là K hoach t chi'rc tp hun cong tác an toàn v sinh lao dng nãm 
2022 cUa Lien doàn Lao dng thànb phô Thu Düc; các b phn duçic phân cong và 
cong doàn c s& (nghip doàn) tp trung thirc hin dam bào ni dung kê hoch dã 
dê ra. 

No'i nhn: 
- TT-Ban CSPL LDLD Tp.HCM; 
- CDCS trirc thuc; 
- Liru VT, CSPL. 

TM. BAN THU5NG VIJ 
rICH 1 

/oZBM4 CHAP 
. LENOAN OQ 

I 

Ngu g9c Hirong 
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