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Thực hiện Công văn số 500/SVHTT-QLVH ngày 20/3/2019 Sở Văn hóa và 

Thể thao tỉnh Khánh Hòa về việc triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh 

lao động năm 2019, 

Phòng Văn hoá và Thông tin hướng dẫn công tác tuyên truyền hưởng ứng 

Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2019 trên địa bàn thành phố 

như sau: 

1. Khẩu hiệu tuyên truyền  

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

2019 (từ ngày 01/5/2019 đến ngày 31/5/2019). 

- Tuân thủ nội qui, quy trình, biện pháp làm việc an toàn để bảo vệ chính 

mình, đồng nghiệp và gia đình. 

- Bảo vệ sức khỏe người lao động – Bảo vệ nguồn nhân lực của đất nước. 

- Cải thiện điều kiện làm việc vì an toàn, sức khỏe và tính mạng của người 

lao động. 

- Nói không với tai nạn lao động. 

- Chung tay xây dựng văn hóa an toàn tại nơi làm việc. 

- An toàn để sản xuất, sản xuất phải đảm bảo an toàn. 

2.Tổ chức thực hiện 

a) Trung tâm Văn hóa, Thể thao thành phố 

Thực hiện tuyên truyền bằng băng -rôn dọc, khẩu hiệu tuyên truyền với chất 

liệu in bạt hiflex, nền xanh, chữ trắng, kích thước 2x 0.8m tại các tuyến đường 

trung tâm của thành phố. Số lượng do Trung tâm quyết định theo kinh phí được 

phân bổ. 

b) UBND các xã, phường  

Chỉ đạo công chức Văn hóa- Xã hội thực hiện nghiêm túc nội dung hướng 

dẫn tại văn bản này. Thực hiện treo băng-rôn dọc, khẩu hiệu tuyên truyền với chất 

V/v hướng dẫn tuyên truyền Tháng hành 

động về An toàn, vệ sinh lao động năm 

2019 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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liệu in bạt hiflex, nền xanh, chữ trắng, kích thước 2x 0.8m tại các tuyến đường 

trung tâm của địa phương. Số lượng do từng xã, phường quyết định. 

3. Thời gian tuyên truyền 

Thời gian thực hiện: Từ ngày 20/5/2018 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:        
- Như trên (VBĐT); 

- Sở Văn hóa và Thể thao (b/c);    

- Phòng LĐTB&XH (VBĐT) (b/c); 

- Trưởng phòng;                                                                      
- Lưu: VT, Vy.   

                                                

KT. TRƯỞNG PHÒNG 

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Cẩm Trang 
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