
UBND TỈNH HÀ NAM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:            /SXD-QLXD Hà Nam, ngày        tháng 3 năm 2021 
V/v thực hiện xây dựng kế hoạch triển khai 

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao 

động ngành Xây dựng năm 2021 

 

Kính gửi: Các Chủ đầu tư, các Doanh nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh 

  

Thực hiện ý kiến của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 884/BXD-GĐ ngày 

16 tháng 3 năm 2021 về kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ 

sinh lao động ngành Xây dựng năm 2021, với chủ đề “Tăng cường đánh giá, 

kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của 

an toàn, vệ sinh viên trong ngành Xây dựng”; thời gian tổ chức từ ngày 

01/5/2021 đến ngày 31-5/2021, Sở Xây dựng đề nghị Chủ đầu tư, các Doanh 

nghiệp xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện một số nội dung như sau:  
 

- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng hành 

động về an toàn, vệ sinh lao động ngành Xây dựng năm 2021 theo các nội 

dung, chủ đề nêu trên, đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện lao 

động, sản xuất của đơn vị; đồng thời đảm bảo các yêu cầu phòng, chống dịch 

Covid-19. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, bộ phận trực thuộc tổ chức triển khai 

các nội dung, hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao 

động theo kế hoạch; 

- Phối hợp với các Đoàn Thanh tra, kiểm tra liên ngành về an toàn, vệ 

sinh lao động trong thi công xây dựng theo kế hoạch trên (khi được kiểm tra).    

- Báo cáo kết quả tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

của đơn vị về Sở Xây dựng sau khi kết thúc. 
 

Sở Xây dựng đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như kính gửi;  

- Bộ Xây dựng (để b/c);  

- Cục GĐNN về CLCTXD (để b/c);  

- UBND tỉnh (để b/c);  

- Lưu VT, QLXD.  

CV (NVQ)-2021/0314 Nguyễn Quang Huy 
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