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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện triển khai hệ thống quản lý,  

tuyên truyền, huấn luyện nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động  

trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2020 

 

 

Thực hiện Công văn số 614/LĐTBXH-ATLĐ ngày 24/2/2020 của Bộ Lao 

động- TBXH về việc hướng dẫn thực hiện Dự án 3, Chương trình mục tiêu Giáo dục 

nghề nghiệp- Việc làm và An toàn lao động năm 2020; công văn số 991/UBND-VX 

ngày 20/04/2020 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc cho ý kiến triển khai hệ thống 

quản lý nhà nước về nâng cao năng lực tuyên truyền huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động trong doanh nghiệp năm 2020, Sở Lao động- TBXH tỉnh Cao Bằng báo cáo 

kết quả thực hiện xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động trong doanh 

nghiệp năm 2020 như sau: 

1. Công tác triển khai 

Trên cơ sở văn bản hướng dẫn của Bộ Lao động- TB&XH và được sự nhất trí 

của UBND tỉnh, Sở Lao động- TBXH tổ chức 02 lớp triển khai áp dụng hệ thống 

quản lý an toàn vệ sinh lao động cho 100 người làm công tác quản lý và công tác an 

toàn, vệ sinh lao động, huấn luyện 02 lớp cho 102 người người lao động có yêu cầu 

nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động (bao gồm khu vực có và không có quan hệ 

lao động), lựa chọn 04 Doanh nghiệp để hỗ trợ xây dựng hệ thống quản lý và công 

tác an toàn vệ sinh lao động (áp dụng có hiệu quả và hướng dẫn chuyên sâu gồm: 

Công ty Cổ phần xây dựng và chế biến Trúc tre xuất khẩu Cao Bằng, Công ty 

TNHH một thành viên Trúc Bảo Minh, Công ty Thủy điện luyện kim Cao Bằng, 

Công ty Cổ phần mía đường Cao Bằng); phối hợp với Trung tâm Huấn luyện an 

toàn, vệ sinh lao động, Cục An toàn lao động hướng dẫn, tư vấn trực tiếp và mở 

rộng huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 05 Doanh nghiệp sử dụng người lao 

động làm nghề có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động gồm 200 

người/05 lớp (Công ty TNHH Thọ Hoàng, Công ty TNHH Toàn Trung, Doanh 

nghiệp tư nhân Quân Tám, Thủy điện Bảo Lâm 1, Doanh nghiệp tư nhân Bảo Châu). 

 2. Kết quả thực hiện 

Sau khi được hướng dẫn, tư vấn xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh 

lao động, tùy thuộc vào đặc thù của từng doanh nghiệp đã thực hiện xong các bước 

cụ thể như sau: 

- Ban hành chính sách về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh nghiệp và xây 

dựng kế hoạch thực hiện hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động. 



- Phân công người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động bán chuyên trách có 

nhiệm vụ tham mưu, giúp người sử dụng lao động tổ chức thực hiện công tác an 

toàn vệ sinh lao động và thành lập mạng lưới an toàn vệ sinh viên để soát lại các quy 

trình, quy phạm kỹ thuật tại các doanh nghiệp, xây dựng quy trình vận hành, hướng 

dẫn an toàn… 

- Phân định trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đến từng bộ phận và 

cá nhân liên quan trong hệ thống nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm về công tác an 

toàn, vệ sinh lao động cho người sử dụng lao động và người lao động, góp phần 

phòng ngừa tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. 

- Đề xuất các phương án hoàn thiện mô hình quản lý và lựa chọn các phương 

án tối ưu. 

- Đánh giá lại các yếu tố nguy hiểm, rủi ro, có hại và các tình huống khẩn cấp xảy 

ra có thể gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Lấy ý kiến của người lao động về số 

lượng và chất lượng bảo hộ lao động để phục vụ cho quá trình xây dựng hệ thống. 

- Huấn luyện về an toàn cho người lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Đưa ra các quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của 

người sử dụng lao động, người lao động, chính sách, chế độ an toàn vệ sinh lao động đối 

với người lao động, chức năng nhiệm vụ của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên. 

- Xây dựng kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị, doanh nghiệp 

(hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn vệ sinh lao động, các quy định cụ 

thể của các cơ quan quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động…) 

- Xây dựng góc bảo hộ lao động của doanh nghiệp (nội quy an toàn, vệ sinh 

lao động, biển báo, biển chỉ dẫn an toàn, vệ sinh lao động và sử dụng các thiết bị an 

toàn, phương tiện bảo vệ các nhân, nghiệp vụ, kỹ năng sơ cứu tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp…) 

3. Đánh giá ưu nhược điểm trong quá trình triển khai thực hiện triển 

khai áp dụng hệ thống quản lý về an toàn vệ sinh lao động, 

Ưu điểm 

 Được sự hỗ trợ của các dự án từ Chương trình Quốc gia an toàn, vệ sinh lao 

động, năm 2020 tỉnh Cao Bằng đã triển khai được nhiều hoạt động mang lại hiệu 

quả thiết thực. 

 Công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh lao động từng bước đi vào nề 

nếp, việc phối hợp giữa các ngành, các cấp và các đơn vị sử dụng lao động trong 

việc triển khai và tổ chức thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động có nhiều 

chuyển biến tích cực, hệ thống văn bản quy định về thực hiện công tác an toàn vệ 

sinh lao động khá đồng bộ tạo thuận lợi cho việc tổ chức thực hiện cũng như thanh, 

kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

 Ý thức chấp hành pháp luật của người sử dụng lao động và người lao động 

trong việc thực hiện các quy định về An toàn, vệ sinh lao động được nâng cao, các 

doanh nghiệp, đơn vị không ngừng cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo các chế độ, 

quyền lợi của người lao động, công tác an toàn, vệ sinh lao động trong các lĩnh vực 

nông nghiệp, công nghiệp ở khu vực nông thôn và khu vực không có quan hệ lao 

động cũng được quan tâm. 



 Tồn tại: 

 Việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động và 

thực hiện chính sách cho người lao động của một số doanh nghiệp chưa được 

nghiêm túc, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ nhiều người lao động chưa 

được tuyên truyền về chính sách pháp luật về An toàn, vệ sinh lao động, chưa được 

khám sức khỏe định kỳ, chưa được tập huấn, huấn luyện về an toàn, vệ sinh lao 

động, chưa tổ chức quan trắc về môi trường lao động,  tình hình sản xuất kinh doanh 

của nhiều doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn nên chưa quan tâm đầu tư đổi mới các 

trang thiết bị cải thiện điều kiện làm việc, trang bị phương tiện bảo vệ các nhân cho 

người lao động. 

 Một số doanh nghiệp chưa nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò và tầm quan trọng 

của công tác ATVSLĐ nên dẫn đến việc chấp hành các quy định pháp luật của một 

số doanh nghiệp chưa tốt. Trình độ chuyên môn, ý thức tác phong công nghiệp và 

việc chấp hành các quy định của pháp luật ATVSLĐ của người lao động còn hạn 

chế, không ít trường hợp chủ quan, vi phạm quy trình, quy định an toàn dẫn đến tai 

nạn lao động.  

Nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương và địa phương còn thấp so với nhu cầu 

triển khai các hoạt động ở tỉnh, trong khi đó việc huy động nguồn lực xã hội hóa từ 

doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, nhất là trong tình hình kinh tế khó khăn hiện nay. 

3. Kế hoạch năm 2021 

Năm 2021 Sở lao động – Thương binh và Xã hội tiếp tục triển khai thực hiện 

xây dựng hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh lao động như sau: 

- Hoàn thiện và duy trì các bước thực hiện hệ thống quản lý an toàn, vệ sinh 

lao động. 

- Hoàn thiện việc xây dựng góc bảo hộ lao động của doanh nghiệp. 

- Rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy trình, quy phạm liên quan đến công tác an 

toàn, vệ sinh lao động. 

- Trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân theo quy định cho người lao động. 

- Xây dựng kế hoạch và hạch toán kinh phí thực hiện công tác an toàn, vệ sinh 

lao động năm 2021. 

4. Đánh giá chung 

Thông qua các lớp triển khai xây dựng hệ thống quản lý, huấn luyện an toàn, 

vệ sinh lao động, giúp cho người sử dụng lao động và người lao động có những kiến 

thức, quy định của pháp luật về ATVSLĐ như: quyền, nghĩa vụ của người sử dụng 

lao động và người lao động trong việc chấp hành quy định về ATVSLĐ; chính sách, 

chế độ bảo hộ lao động đối với người lao động; huấn luyện xây dựng hệ thống quản 

lý ATVSLĐ trong các doanh nghiệp; phương pháp xây dựng, triển khai kế hoạch, 

biện pháp ATVSLĐ, xây dựng nội quy ATLĐ; các yếu tố nguy hiểm, có hại gây tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các biện pháp cải thiện điều kiện lao động; 

những kiến thức cơ bản về kỹ thuật an toàn, vệ sinh lao động, khắc phục những thiếu 

sót, hạn chế, các nguy cơ mất ATVSLĐ tại cơ sở; cách xử lý tình huống và các 

phương pháp sơ cứu người bị tai nạn lao động… Từ đó, giúp các doanh nghiệp cũng 

như người lao động nâng cao nhận thức về vấn đề này 



 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện triển khai hệ thống quản lý, tuyên 

truyền, huấn luyện nâng cao năng lực về an toàn, vệ sinh lao động trong doanh 

nghiệp của Sở Lao động- TBXH tỉnh Cao Bằng./. 

 
 Nơi nhận: 
- Cục An toàn lao động; 

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TTr. 

 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Hoàng Thị Mỹ Hảo 
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