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             Cao Bằng, ngày      tháng 11 năm 2021 

   

KẾ HOẠCH  

Tổ chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về An toàn vệ sinh lao động; 

 Chính sách về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021 
 

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động  số 84/2015/QH13 ngày 26/ 5 /2015. 

 Căn cứ Công văn số 516/ATLĐ- KHTC ngày 26 tháng 10 năm 2021 của 

Cục An toàn lao động về việc phê duyệt dự toán chi phí quản lý bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021; 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Cao Bằng xây dựng Kế hoạch tổ 

chức tập huấn nghiệp vụ chuyên môn về An toàn vệ sinh lao động; Chính sách pháp 

luật về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021 cụ thể như sau: 
 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

 - Nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động đối với 

vai trò, ý nghĩa của Luật An toàn, vệ sinh lao động; Bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp qua đó nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật về An 

toàn, vệ sinh lao động; Các chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp. 

- Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc, giảm ô nhiễm môi trường lao động; 

ngăn chặn tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, nâng cao nhận thức và sự tuân 

thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nhằm đảm bảo an toàn tính mạng, sức 

khỏe cho người lao động, tài sản của Nhà nước, doanh nghiệp và của người lao 

động, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh 

Cao Bằng. 

 2. Yêu cầu 

 - Triển khai phổ biến Luật an toàn, vệ sinh lao động; Các quy định về bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp nhằm giúp cho các cơ quan, doanh 

nghiệp thực hiện nghiêm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động; bảo hiểm tai 

nạn lao động, bệnh nghề nghiệp để hạn chế thấp nhất tai nạn lao động có thể xảy 

ra, đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ các chế độ về bảo hiểm tai nạn lao động, 

bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 

II. NỘI DUNG CỦA KẾ HOẠCH 

1. Tổ chức tập huấn: 

 Tổ chức tại các huyện Trùng Khánh, Quảng Hòa, Hà Quảng, Nguyên 

Bình, Bảo Lâm, Thành phố Cao Bằng. Mỗi đơn vị 01 lớp, mỗi lớp 1,5 ngày, riêng 

huyện Trùng Khánh 02 lớp (01 lớp triển khai về công tác An toàn vệ sinh lao 

động, 01 lớp tập huấn về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp) 



a) Tại huyện Trùng Khánh: 

* Lớp 1: Tại Thị trấn Trùng Khánh tập huấn về công tác An toàn vệ sinh 

lao động, Các chính sách về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

- Thành phần: Đối với cán bộ, công chức, viên chức các ban, ngành thuộc 

huyện, xã, Thị trấn: Lãnh đạo, kế toán, cán bộ làm công tác Văn hóa xã hội. 

            - Đối với Công ty, Doanh nghiệp, Hợp tác xã:  Người sử dụng lao động; 

cán bộ lãnh đạo quản lý; người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; cán bộ, 

người làm công tác tổ chức, lao động, bảo hiểm xã hội, y tế... 

-Số lượng: 60 người/lớp. 

-Thời gian tập huấn: Từ  cuối tháng 11 năm 2021 

* Lớp 2: Tại Thị trấn Trà Lĩnh tập huấn về chính sách pháp luật và nghiệp 

vụ chuyên môn về Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

   - Thành phần: Người sử dụng lao động; cán bộ lãnh đạo quản lý; người 

làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; cán bộ, người làm công tác tổ chức, lao 

động, bảo hiểm xã hội, y tế... 

   - Số lượng: 80 người/lớp. 

    - Thời gian tập huấn: Từ  ngày    tháng 12 năm 2021 

b) Tại huyện Bảo Lâm: 

   - Thành phần: Người sử dụng lao động; cán bộ lãnh đạo quản lý; người 

làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; cán bộ, người làm công tác tổ chức, lao 

động, bảo hiểm xã hội, y tế... 

   - Số lượng: 80 người/lớp. 

    -Thời gian tập huấn: Từ  tháng 12 năm 2021 

c) Tại Thị trấn Tà Lùng huyện Quảng Hòa 

     - Thành phần: Người sử dụng lao động; cán bộ lãnh đạo quản lý; người 

làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; cán bộ, người làm công tác tổ chức, lao 

động, bảo hiểm xã hội, y tế... 

   - Số lượng: 80 người/lớp. 

    - Thời gian tập huấn: tháng 12 năm 2021 

d) Tại huyện Hà Quảng 

   - Thành phần: Người sử dụng lao động; cán bộ lãnh đạo quản lý; người làm 

công tác an toàn, vệ sinh lao động; cán bộ, người làm công tác tổ chức, lao động, 

bảo hiểm xã hội, y tế... 

   - Số lượng: 80 người/lớp. 

    - Thời gian tập huấn: tháng 12 năm 2021 

 đ) Tại huyện Nguyên Bình 

      - Thành phần: Người sử dụng lao động; cán bộ lãnh đạo quản lý; người 

làm công tác an toàn, vệ sinh lao động; cán bộ, người làm công tác tổ chức, lao 

động, bảo hiểm xã hội, y tế... 

   - Số lượng: 80 người/lớp. 

    - Thời gian tập huấn: tháng 12 năm 2021 



  e) Tại Thành phố Cao Bằng 

  - Thành phần: Người sử dụng lao động; cán bộ lãnh đạo quản lý; người làm 

công tác an toàn, vệ sinh lao động; cán bộ, người làm công tác tổ chức, lao động, 

bảo hiểm xã hội, y tế... 

   - Số lượng: 80 người/lớp. 

    - Thời gian tập huấn: tháng 12 năm 2021 

2. Nội dung tập huấn: 

* Đối với lớp tập huấn về An toàn vệ sinh lao động: 

 -  Một số nội dung cơ bản của Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

 - Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động. 

-Thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH Quy định nội dung tổ chức thực hiện 

công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh 

 - Thông tư số 13/2020/TT – BLĐTBXH ngày 27/11/2020 của Bộ Lao động 

– Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, cung cấp, 

công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây mất an toàn, 

vệ sinh lao động nghiêm trọng. 

 *Đối với lớp tập huấn chính sách pháp luật và nghiệp vụ về  BHTNLĐ, 

BNN 

 -  Một số nội dung cơ bản của Luật An toàn, vệ sinh lao động. 

 - Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn vệ sinh lao động. 

 - Nghị định số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ Quy định chi 

tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

 - Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 27/5/2020 của Chính Phủ quy định 

mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp. 

- Thông tư số 26/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20 tháng 9 năm 2017 của Bộ 

Lao động – Thương binh và Xã hội Quy định và hướng dẫn thực hiện chế độ bảo 

hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

 - Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ về một số chính 

sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch 

COVID-19 

 - Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

Quy định về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 
3. Kinh phí thực hiện 

Lớp tập huấn về An toàn vệ sinh lao động thực hiện từ nguồn ngân sách 

địa phương cấp thực hiện chương trình tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ năm 

2021. 

https://www.tracuuphapluat.info/2018/11/thong-tu-07-2016-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong.html
https://www.tracuuphapluat.info/2018/11/thong-tu-07-2016-thuc-hien-cong-tac-an-toan-ve-sinh-lao-dong.html


 Lớp tập huấn chính sách pháp luật và nghiệp vụ về  BHTNLĐ, BNN Thực 

hiện từ nguồn kinh phí quản lý bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cấp 

năm 2021. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thanh tra Sở chịu trách nhiệm tham mưu cho lãnh đạo Sở Lao động- 

Thương binh và Xã hội xây dựng kế hoạch, chuẩn bị đề cương và bài giảng, tài 

liệu, báo cáo viên để tổ chức triển khai thực hiện chương trình; tổng hợp và báo 

cáo theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 

2. Phòng Kế hoạch - Tài chính căn cứ chỉ tiêu kế hoạch được giao bố trí 

kinh phí phù hợp để đảm bảo thực hiện hiệu quả công tác tập huấn chính sách 

pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn về An toàn vệ sinh lao động, Bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp, hướng dẫn sử dụng kinh phí và thanh quyết toán kinh 

phí theo quy định hiện hành. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Trùng Khánh, Quảng 

Hòa, Hà Quảng, Nguyên Bình, Bảo Lâm, Thành phố Cao Bằng báo cáo Lãnh đạo 

UBND huyện về Kế hoạch tổ chức lớp tập huấn chính sách pháp luật và nghiệp vụ 

chuyên môn về An toàn vệ sinh lao động, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, lập danh sách các học viên tham gia lớp học ( theo biểu mẫu đính kèm) gửi 

về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội trước ngày 20 /11 /2021, hội trường, ma 

két, tăng âm loa đài, nước uống; thông báo thời gian, địa điểm tập huấn theo quy 

định, cử cán bộ tham gia quản lý lớp học. ( Kinh phí tập huấn do Sở Lao động - 

Thương binh và Xã hội bố trí từ ngân sách cấp năm 2021) . 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức hội nghị tập huấn các quy định về Luật An 

toàn, vệ sinh lao động; Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021. 

Các phòng chuyên môn căn cứ nhiệm vụ được phân công triển khai thực hiện đạt 

hiệu quả chương trình./. 

Nơi nhận:                             GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để b/c); 
- Cục An toàn lao động (để b/c); 
- Phòng KH – TC ( Phối hợp); 
- UBND các huyện: Trùng Khánh, Bảo Lâm, 
Hà Quảng, Nguyên Bình, Thành phố; 
- Phòng LĐTB&XH các huyện: 
Trùng Khánh, Bảo Lâm; Hà Quảng, 
 Nguyên Bình, Thành phố;                                                    

- Lưu: VT. TTr.                                                                                              Hoàng Thị Mỹ Hảo 

 

         

 

 

 

 

 

 

 



UBND HUYỆN ………              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

ĐƠN VỊ……………….                  Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

DANH SÁCH THAM GIA 

Tập huấn chính sách pháp luật và nghiệp vụ chuyên môn về An toàn vệ sinh 

lao động, Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp năm 2021 
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Ký nhận 
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                                                                  ………….., ngày       tháng       năm 2021 

NGƯỜI LẬP BIỂU                                                              THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
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