
      UBND THÀNH PHỐ NHA TRANG          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

                       

              Số: 479/VHTT-TTCS              Nha Trang, ngày  16  tháng 4  năm 2018                        

            

 

  

         z 

        

 

 
 

 

 

 

 

Thực hiện Công văn số 700/SVHTT-QLVH ngày 10/4/2018 Sở Văn hóa và 

Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc tổ chức tuyên truyền Tháng hành động về An 

toàn, vệ sinh lao động năm 2018 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, 

Phòng Văn hoá và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền như sau: 

1. Nội dung tuyên truyền: 

Tập trung tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn, vệ 

sinh lao động đến các cá nhân, tổ chức, người lao động chấp hành. 

2. Khẩu hiệu tuyên truyền  

- Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 

2018. 

- 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. 

- Phát triển sản xuất, kinh doanh phải đi đôi với cải thiện điều kiện lao động 

và bảo vệ môi trường. 

- Chấp hành nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn là nghĩa vụ của 

người lao động. 

- Đảm bảo nơi làm việc an toàn, vệ sinh lao động là nghĩa vụ của người sử 

dụng lao động. 

- Nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động là góp phần 

ổn định và phát triển kinh tế xã hội. 

2.Tổ chức thực hiện: 

a) Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố: 

  Thực hiện 50 băng-rôn dọc, khẩu hiệu tuyên truyền trên các tuyến đường 

trung tâm thành phố. 

 

V/v hướng dẫn tuyên truyền  

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh 

 lao động năm 2018 trên địa bàn thành phố 

Nha Trang. 

 

Kính gửi: 

          - Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố 

               - UBND các xã, phường.  
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 b) UBND các xã, phường: 

 Thực hiện 10 băng-rôn dọc tuyên truyền trực quan Tháng hành động về An 

toàn, vệ sinh lao động năm 2018 tại địa bàn xã, phường. 

3. Thời gian tuyên truyền 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 02/5/2018 đến ngày 31/5/2018.  

Đề nghị lãnh đạo Trung tâm Văn hoá – Thể thao thành phố và UBND các xã, 

phường quan tâm chỉ đạo thực hiện nội dung trên. Đồng thời báo cáo kết quả thực 

hiện về Phòng Văn hóa và Thông tin trước ngày 10/6/2018 để tổng hợp báo cáo 

theo quy định./.  

 

 Nơi nhận:         TRƯỞNG PHÒNG  
- Như trên (VBĐT); 

- Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội (VBĐT) (b/c); 

- Trang Thông tin điện tử ( Vy); 

- Trưởng phòng;                                                                      
- Lưu: VT, Vy.                                                        

                                                                                                Đinh Văn Cường         
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