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                       Các huyện, thị, thành Hội 

 

 

Thực hiện công văn 3769-CV/HNDTW ngày 28/02/2018 của Trung ương Hội 

Nông dân Việt Nam về việc hưởng ứng tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

(ATVSLĐ) năm 2018 từ ngày 01 đến ngày 31 tháng 5 với chủ đề: “Chủ động phòng 

ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm việc để hạn chế tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp”, Ban Thường vụ Hội Nông dân tỉnh yêu cầu Ban 

Thường vụ Hội Nông dân các huyện, thị, thành phố căn cứ tình hình thực tế và phối 

hợp với các ngành chức năng  triển khai một số nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến Luật an toàn vệ sinh lao động số 

84/2015/QH13 ngày 25/6/2015 đến cán bộ, hội viên, nông dân, tập trung tuyên 

truyền Điều 11 của Luật An toàn vệ sinh lao động quy định quyền, trách nhiệm của 

Hội Nông dân Việt Nam bằng nhiều hình thức phong phú như : hội thảo, tọa đàm, 

thi tìm hiểu kiến thức về an toàn vệ sinh lao động trong sinh hoạt của chi tổ hội; 

tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, trên hệ thống loa phát thanh 

của xã, phường, phát các thông điệp tuyên truyền ATVSLĐ trong nông nghiệp đến 

hội viên, nông dân.  

Một số khẩu hiệu tuyên truyền:  

+ Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 

2018; 

+ Cải thiện điều kiện làm việc an toàn vì sức khỏe của người lao động; 

+ Chấp hành quy trình, biện pháp làm việc an toàn là nghĩa vụ của người lao 

động; 

+ Hãy sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân đảm bảo chất lượng để phòng 

ngừa tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; 

+ Cùng chung tay xây dựng văn hóa phòng ngừa tai nạn lao động- bệnh nghề 

nghiệp tại nơi làm việc; 

+ Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao động – bệnh nghề 

nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc; 

+ Đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động là hạnh phúc của mỗi gia đình và người 

lao động; 



+ Phòng ngừa tai nạn, bệnh nghề nghiệp trong lao động, sản xuất là trách 

nhiệm của mỗi lao động; 

+  An toàn lao động để trở về với gia đình; 

+ Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm, có hại tại nơi làm 

việc để hạn chế tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

2. Tăng cường tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ Hội, huấn luyện an toàn 

vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho nông dân, 

chú trọng các nội dung về an toàn điện, an toàn máy và an toàn trong sử dụng hóa 

chất nông nghiệp, tuyên truyền cho nông dân sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân 

đảm bảo chất lượng để phòng ngừa tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp. 

3. Phối hợp vận động hội viên, gia đình nông dân, chủ trang trại, doanh 

nghiệp nhỏ trong nông thôn:  

- Đăng ký cải thiện điều kiện lao động. 

- Tổ chức tư vấn cải thiện điều kiện lao động cho nông dân. 

- Phát động các phong trào thi đua, ký cam kết thực hiện an toàn lao động cho 

bản thân, gia đình và cộng đồng. 

-Tổ chức thăm hỏi động viên các nạn nhân và gia đình nạn nhân bị tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp. 

4. Phối hợp thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định về ATVSLĐ có 

liên quan đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tập trung vào các ngành nghề, lĩnh 

vực có nguy cơ rủi ro cao về tai nạn giao thông, bệnh nghề nghiệp. 

Yêu cầu các huyện, thị, thành Hội thực hiện tốt các nội dung trên và báo cáo 

kết quả triển khai gửi về Hội Nông dân tỉnh (qua ban Kinh tế - xã Hội) trước ngày 

31/5/2018 để tổng hợp báo cáo về Trung ương. 

                                                                   

     

   T/M BAN THƯỜNG VỤ 

Nơi nhận:                  PHÓ CHỦ TỊCH 

- Như trên        
- Ban Kinh tế- Xã hội 

                      (đã ký) 

 

 

 

          Trần Thị Kim Liên 
 

 
 


