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V/v trin khai k hotch
Cong tác an toàn, v sinh lao
dng nàm 2019

Ha Nç5i, ngày /1 tháng 01 nám 2019

KInh g1ri: - Các dan vj htch toán phi thuc Tng Cong ty;
- Cong ty TN}{H MTV Tern, In tern Biru din;
Can cir Luat An toàn, v sinh lao dng ngày 25/6/2015 và các Nghj djnh hixàng
dn v Cong tãc An toàn, v sinh lao dng;
Can cir các Quy djnh cüa Thng Cong ty v vic thirc hin cong tác An toàn, v
sinh lao dng;
f) thirc hin dung các quy djnh cUa Nhà nuâc, cüa Tng cOng ty trong cong
tác An toàn, v sinh lao dng (sau dày vit tat là AT-VSLD), Tng cOng ty huàng dn
cãc dan vj trin khai mt s nOi dung tr9ng tam nàm 2019 nhu sau:
I. Trin khai k hoach An toàn, v sinh lao dng, phông chng cháy n
1. Chap hành chInh sách, ch d cho ngiro1 lao dng
- Khám src khOe djnh kt cho nguii lao dng (bao gm HDLD và HDTK) theo
quy djnh cüa T6ng cong ty (d6i vâi nguYi lam cOng vic nng nh9c dc hi thirc hin
khám sirc khd. 2 lAnlnäm).
- Diu dirOTig phiic hi si'rc khOe cho ngir&i lao dng.
- Trang bj phuang tin bão v cá nhân cho ngu&i lao dng.
- Thirc hin bi dirOng dOe hi bang hin 4t cho ngui lao dng hang tháng.
2. Bin pháp k thut an toàn, phông chng cháy n
Trong näm 2018, Tng eOng ty dä du tu các trang thit bj phông cháy, chüa
cháy di vâi eáe dan vj trrc thuOc nhm dam bào cOng tác an toàn phOng eháy chtta
cháy thrçie bâo dam nhu xay drng mdi, si'ra sang tti trii sâ Buu din tinhlthành ph6,
huyn, thj xâ, trung tam khai tháe và các buu ciic cap 1, 2, 3 bao gm h th6ng báo
cháy, h thng chtta chãy t,r dng sprinkner, h thng ehéng set (dira vào quy mô cUa
dan vj), bInh chUa cháy (bOt, khI, hn hçip), các khay dirng và tiêu lnh PCCC, sua
chUa va du tu may barn nuâc, h thng 6ng, van nuâc dUng cho chtta cháy ti dan vj.
Do vy, d thirc hin bâo dam an toàn trong cOng tác PCCC d nghj các dan vi th%rc
hin mOt s6 nOi dung sau:
- Bi?n pháp Ic9 thut an bàn:
+ Tinh trng, k thut may mOc, thi& bj: B6 tn, lap dt may, thit bj, dày
chuyn cOng ngh nai lam vic dung tiêu chuan, quy phm k thut an toàn; Co dU

thi& bj an toàn,
may, thit bj.

CO

phumg tin bão v, che chtn các b phn d gay nguy him cüa

+ Quãn 1 an toàn may, thit bj, vt tu: Dang k, kim djnh dung kr han các
'°a may, thit bj, vt tu CO yêU cu nghiêm ngt v AT-VSLD; Thixc hin t& ch d
kMm tra, duy tu, bâo duOng, sira chfta may móc, thit bj, phuang tin lam vic; Do
kim tra djnh k' hang nãm h th6ng an toàn din, chng set và cãc phuong tiên, thit
bj phOng chéng cháy n&
+ Thrc hin t6t các bin pháp dam bão an toàn lao dng: Co dü tài 1iu, quy
phm, ni quy, quy trInh 4n hành an toàn may, thit bj và quy trInh xü l sir c k
thut (vit ch to, treo d thAy tai nai lam vic);
+ Dan vj cp phát dy dii thit bj và phuong tin bâo v cá nhân cho ngithi lao
dng dung quy djnh, theo yêu cu cong vic.

- Phbng ch6ng cháy nJ (PCCN):
+ Co phinmg an PCCN va có thành 1p lirc krçmg chüa cháy tai ch& duy trI
hoat dng hiu qua.
+ Co d.y dii ni quy, tiêu lnh và các d11ng ci phuang tin PCCN hçip 1, dam
bâo ch.t hrcmg theo quy djnh.
3. Cong tác hun 1uyn AT-VSLD, PCCN.

- Hutn luyn AT- VSLD: Näm 2019, Tng cong ty thirc hin thuê dan vj tu

vk d xây d%rng ni dung tài lieu và thirc hin hun luyn cho toàn b ngu1i lao dng.
Do 4y, d dam bâo vic th?c hin dirçic dam bâo và thun lçii, T6ng cOng ty d nghj
các dan vj phi hcip, trin khai ciing vâi dan vj tu vn sau khi cO k hoach trin khai
hun luyn d& vâi tmg dan vj trirc thuc.

- Hun luyn PCCC: Dan vj xay dirng và thirc hin phi hcip vOi phOng cãnh
sat phOng cháy chUa cháy, ciTru
ci'ru h tai dja phuang d t chiic hun luyn cho
thành vien di PCCC tai co si khi cO chuang trInh, k hoach hun luyn ciia phông
cânh sat ccc, ciiru nan cfru h.
4. Các tiêu chI dánh giá Xanh — Sch — Dçp than thin vOi môi trtrô'ng
Näm 2018, Tng cong ty dã du tu khang trang lai buu c1ic (tithng, nan, mái
che, nhn din thuang hiu...) d dam bâo môi trumg lao dng luôn sach së, khang
trang giip nguii lao dng lam vic trong môi tru&ng sach sê, thoang mat. Do 4y, d
nghj cac dan vj thirc hin, truyn thông cac ni dung sau d dam báo mOi trung lam
vic hiu qua, cii th:
- Tiêu ch,'xanh: Tip t%Ic quy hoach vic trng cay xanh,
cO, bn hoa, cay cánh hài hOa, phii hçp vói thirc tin cUa dan vj;

cay

bong mat, thãm

- Tiêu ci,! szch: Toàn b khuOn viên, fbi lam vic, sinh hot dam bâo luôn
sach s, sp xp g9n gang, khoa hQc phU hp vâi t6 chuc san xut, cii th:
+ Di vài Buu ciic giao djch: Sp xp cac buu gui, tài
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lieu,

n phm, cOng cii,

diing ci gçn gang, ngän nip, sch se, ben ngoài dt ten bin hiu dUng hInh ãnh, nhn
din thiwng hiu cUa TCT, Poster quãng cao, bang rOn, khu hiu sch dçp, treo ngay
ng.n, can hiu 1rc, thUng thu sch dep; Ben trong b trI hçip l, an toàn, cO bin cm
hUt thu6c. Sp xp trang thit bj, bàn gh lam vic, tU n phm, tU luu biiu phm, hang
hOa hçp 1, khoa hc và thm m5 cao.
+ D& vol Buu ciic khai thác, Bixu civic phát: Sap xp các buu gUi, tài 1iu, an
phm, cong ci, dng c%1 gçn gang, ngän nap, sach së. CO h thng thông giO, lam mat,
xU 1)2 bi, hii khI dec, chng n, rung, chiu sang dat yêu cu. V sinh, quét d9n khu
vrc khai thác sach se, cO bin cam hUt thuc. Co quy djnh c1i th& rO rang v các vat
diing ngui lao dng không dugc sU diing (là vi song, am siêu t6c...)
+ PhOng lam vic cUa b phan Quãn 1)2: May tInh, bàn lam vic và các tài 1iu
duçic sap xp g9n gang, ngä.n nap, lau chUi thi.thng xuyên, sach se.
Ngoài các tiêu chuan trên don v phài cO ni xU 11 rác thai, co thUng dung rác
duçic dt vj trI hçip 11 dam bão m5 quail, có nap day; rae duqc xU ii trong ngày; H
th6ng cng, ränh nuOc thai phãi có thm dy an toàn; không cO h nuOc d9ng gay ô
nhim và noi d mui sinh san; Dam bão ngun nuOc sach dU sinh hott, nuOc ung
hang ngày cho can b cong nhân viên va ngu1i lao dng; Co dU nhà v sinh cho can
b cong nhân viên và ngithi lao dng theo qui djnh. Nhà v sinh phãi thoáng, dU ánh
sang, cO mái che, cO cac thi& bj v sinh phU hqp, dy dCi, thuan tin, thu?mg xuyên
sach se, không cO mUi hôi; cOng ci, d1ing c1i không dUng cn ducyc xU 1)2.
- Tiêu chi dçp: Can hO cOng nhân vien, ng1.ri lao dOng doàn kt, than thin,
tuong than, tuclng ái; TIch circ tham gia vào các hott dng van hoá, báo v môi trumg
0 dja phucmg; Hành vi, ngôn ngü Ung xU, trang phiic cUa Can hO cong nhân viên,
ngu0i lao dng thirc hin dUng theo qui djnh;
5. T chtrc Tháng hành dng v AT-VSLD lan thr 3 11am 2019
- Cong doàn và chuyên mon ph6i hçp t chUc boat dng huOng Ung Tháng
hành dOng AT-VSLD. Dr kin, L phát dng Tháng hành dOng ATVSLD ln thU 3,
näm 2019 sê duc t chUc trên dja bàn tinh Quâng Nam. Hoat dOng Tháng hành dOng
tap trung vào cOng tác tuyên truyn, van dng, ph bin giao diic pháp luat v
ATVSLD.
II. Cong tác kim tra, thic hin ti don vj.
Nhm nâng cao vic thirc hin AT-VSLD tai don vj, T6ng cOng ty yêu cu cac
don vj thirc hin các nOi dung nhu sau:
1. Báo cáo ni dung v Tng cong ty.
- GUi báo cáo chi tit vic thành 1p HOi dng AT-VSLD, phân cOng nhim vii
rO rang.
- GUi danh sách mang luOi ATVSV tai don vj, phân cOng rO chUc näng, nhim
vi.i, ch& dO phii cap duçic huOng.
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- Giri danh sách thành 1p di PCCC ea sâ tai dcm vi (theo quy djnh tçxi thông tu'
s 66/2014/TT-BCA, ngày 16/12/2014 cta B5 Cong an quy djnh chi tjlt thi hành m7t
sd die'u cia Nghj djnh s 79/2014/ND-CP ngày 31/7/2014 cia ChInhphi).
Ni dung báo cáo g1ri theo da chi hp thu din tir (email: hoannv@vnpost.vn).
2. Kim tra djnh kr, thirbng xuyên.
- Ei vâi dan vj: Thrc hin vic kim tra djnh kr và thumg xuyen di vâi các
dan vj trirc thuc, nhc nhâ và có bin pháp khc phiie khi xày ra trutmg hçp mt ATVSLD (Quy djnh kie2m tra theo Quyê't djnh s6 1736/QD-BDVN ngày 03/12/2016 và
van ban s 131 7/BD VN-TCLD ngày 06/4/2018).
- Déi vài Tng cong ty: Thành viên Hi dng AT-VSLE) cüa Tng cong ty và
nhftng ngu?i giüp vic trong qua trInh cong tác tai dan vj së th?c hin kim tra thuông
xuyên (theo k hoach) và dt xut các ni dung lien quan dn cong tác AT-VSLD,
PCCN tai dan vj.
Kt qua kim tra cong tác AT-VSLD ti dan vj ducrc dUng lam ca sâ phiic vi
vic dánh giá KPI hang tháng d6i vâi Giám d6c dan vj, xét khen thithng 5S, thi dua
cUa dan vj hang näm.
Nhn duçc van bàn nay, yêu cu các dan vj nghiêm tUe trin khai thirc hin.
Trong qua trInh thirc hin, nu CO wang mac, d nghj các dan vj phân ánh v Tng
cong ty (Ban Të, chUc Lao dng, din thoai s 024.37689354) d pMi hqp giãi
KT. TONG GIAMBOC
:é- ONG GIAM DOC

NiinhIn:
- Nhu trên;
- HDTV (d b/c)
- TGD (d b/c);
- Các PTGD;
- Các Ban chUc näng TCT;
- Thành viên HD AT-VSLD;
- Cong doàn TCT;
- Liru VT, TCLD.
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