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LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG TP. HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
  CÔNG ĐOÀN ĐẠI HỌC QUỐC GIA 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:163/CĐ-ĐHQG 
V/v thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động 

  TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10  năm 2021 

    

Thực hiện Công văn số 848/LĐLĐ ngày 27 tháng 10 năm 2021 của Liên đoàn 
Lao động thành phố về việc thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, Ban Thường 
vụ Công đoàn Đại học Quốc gia Thành phốHồ Chí Minh đề nghị các công đoàn triển 
khai thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị từ nay cho đến Tết 
nguyên đán Nhâm Dần năm 2022với các nội dung chủ yếu như sau: 

1. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền, phổ biến về chính sách, pháp luật và kiến 
thức về an toàn - vệ sinh lao động (ATVSLĐ); các văn bản chính sách của Đảng, Nhà 
nước, tổ chức Công đoàn trong đại dịch Covid – 19 lần thứ 4 dành cho đoàn viên và người 
lao động và đơn vị …với nhiều hình thức như  thông qua các phương tiện hệ thống báo 
chí của tổ chức công đoàn, các trang thông tin điện tử của đơn vị, các fanpage, zalo, 
facebook của công đoàn.  

2. Tuyên truyền vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm các biện 
pháp phòng chống dịch, thông điệp 5K, thông điệp “Sống khỏe trong môi trường có 
dịch”, cung cấp kiến thức về dịch bệnh COVID-19 về cách phòng ngừa, vắc xin, cách 
tự làm xét nghiệm khi có triệu chứng nghi ngờ, tự chăm sóc khi mắc bệnh và cách 
liên hệ với nhân viên y tế khi cần trợ giúp; thực hiện những biện pháp nâng cao sức 
khỏe thể chất, tinh thần, chế độ dinh dưỡng, liệu pháp tâm lý, chất lượng bữa ăn ca… 

3. Chủ động phối hợp với người sử dụng lao động chuNn bị các phương án trở lại 
làm việc đảm bảo quy định tạm thời “Thích ứng an toàn,linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 
bệnh Covid-19 , với tinh thần sản xuất an toàn, đảm bảo đời sống việc làm cho đoàn viên, 
người lao động; công tác ATVSLĐ trong thời gian tăng ca; giám sát đảm bảo chế độ bồi 
dưỡng bằng hiện vật và phụ cấp độc hại; nâng cao chất lượng khám sức khỏe định kỳ và 
khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động. 

4. Phối hợp với người sử dụng lao động tiến hành tự kiểm tra về an toàn vệ sinh 
lao động tại đơn vị (các nội dung tự kiểm tra: tổng số lao động; số vụ tai nạn lao 
động; bệnh nghề nghiệp; phân loại sức khỏe của người lao động; huấn luyện về an 
toàn - vệ sinh lao động; máy móc, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn - vệ 
sinh lao động; thời giờ làm việc - thời giờ nghỉ ngơi; chế độ bồi dưỡng đối với công 
việc nặng nhọc, độc hại; tình hình quan trắc môi trường lao động); rà soát, bổ sung, 
đánh giá, kiểm soát, hoàn thiện các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn lao 
động, các nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ; tổ chức các hoạt động thực hành, thao diễn xử 
lý sự cố kỹ thuật về ATVSLĐ; xây dựng văn hóa an toàn lao động tại nơi làm việc. 

       Kính gửi:                  Chủ tịch các CĐCS trực thuộc 
  



5. Tăng cường công tác 
động của người sử dụng lao đ
sinh viên, việc thực hiện các ch
giám sát chất lượng bữa ăn ca c
10%, bổ sung thêm bữa phụ
dung về chất lượng bữa ăn ca vào

6. Tổng kết, đánh giá 5 nă
trong hệ thống công đoàn, đ
an toàn vệ sinh lao động.   

Trên đây là một số giả
đán Nhâm Dần năm 2022 củ
chức triển khai thực hiện có hi

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT. 

 

công tác giám sát việc chấp hành pháp luật về an toàn v
ng lao động; nâng cao vai trò, hiệu quả lực lư
n các chế độ cho an toàn vệ sinh viên;thường xuyên theo dõi, 
ăn ca của người lao động, có đề xuất tăng m
ụ nhằm tăng cường sức khỏe cho người lao 

ăn ca vàothương lượng, ký kết Thỏa ước lao đ

đánh giá 5 năm thi hành Luật An toàn, vệ sinh lao đ
, đề xuất, kiến nghị, sửa đổi, bổ sung các quy đ

ải pháp đảm bảo an toàn lao động từ đây đ
ủa Công đoàn ĐHQG-HCM đề nghị các c

có hiệu quả tinh thần công văn này./. 

 
 

 
 

an toàn vệ sinh lao 
c lượng an toàn vệ 
ng xuyên theo dõi, 

ăng mức ăn ca ít nhất 
i lao động; đưa nội 

c lao động tập thể. 

sinh lao động năm 2015 
sung các quy định pháp luật 

đây đến Tết nguyên 
các cấp công đoàn tổ 

 


