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THÔNG BAO 
t1 chu'c tp hun cong tác an toàn v sinh lao dng näm 2022 

Thçrc hiên K hotch s 94/KH-LDLD ngày 13 tháng 10 näm 2022 cüa Ban 
Thuing vi Lien doàn Lao dng thành phô Thu Dirc ye to chuc tp huân cong tác an 
toàn v sinh lao dng cho doàn vien các nghip doàn va cong doàn CG s& trirc thuc 
närn 2012; Lien doàn Lao dng thành phO Thu Di'rc thông báo ye vic to chüc tp 
huân cong tác an toàn v sinh lao dng näm 2022, nhu sau: 

1. Thành phn tham dir: 

- Ban chip hành các nghip doàn; 

- Dti din Ban chp hành Cong doàn cci s& (1 nguêi/CDCS); 

- An toàn v sinh viên ti các doanh nghip có Cong doàn ccr sâ trirc thuc. 

2. Thô'i gian - dja dim: 

- Thii gian: inc 07 già 30 phüt, ngày 19/10/2022 (thfr Tir). 

- Dja dim: Lien doàn Lao dng thành ph Thu Due (HT Lu 2) 

(So 17 Lê Quj5 Don, phw&ng BInh ThQ, Tp. Thz D&ç) 

3. Ni dung tp hun: 

- Ma s quy djnh cüa pháp lut và kin thtrc co ban v cong tác an toàn v 
sinh lao dng. 

- Mt sé, diu cüa Lut An toàn, v sinh lao dng v bâo him tai nn lao 
dng, bnh ngh nghip bt buc. 

- Bin pháp và tiêu chun v an toàn v sinh lao dng; thai gR lao dng, thôi 
giô nghi ngori. 

D nghj Ban Ch.p hành cong doàn co sâ tp trung thixc hin dam bão ni dung 
thông báo dê buOi tp huân dt chat lugng. 

Noi n/tan: 
- BCH LDLD Tp.Thü Di'rc; 
- CDCS tnrc thuôc; 
-LruVT. 
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