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BÁO CÁO 

Kết quả tuyên truyền Tháng hành động  

về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 

 

Thực hiện Kế hoạch số 83/KH-UBND ngày 30/3/2022 của UBND tỉnh về 

việc tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2022, Văn bản 

số 1516/SLĐTBXH-LĐVL ngày 04/7/2022 của Sở Lao động - Thương binh và 

Xã hội về việc đôn đốc báo cáo kết quả thực hiện Tháng hành động về ATVSLĐ 

năm 2022, Sở Thông tin và Truyền thông báo cáo kết quả tuyên truyền như sau: 

1. Công tác chỉ đạo tuyên truyền 

Thông qua Hội nghị giao ban báo chí định kỳ, Sở Thông tin và Truyền 

thông phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy thực hiện chỉ đạo, định hướng tuyên 

truyền, đưa các nội dung thông tin về Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao 

động năm 2022. Sở Thông tin và Truyền thông đã ban hành các văn bản chỉ đạo 

tuyên truyền, trong đó tập trung chỉ đạo tuyên truyền ở các nội dung: 

- Các cơ quan báo chí xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường 

các tin, bài tuyên truyền các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, 

chú trọng tuyên truyền cảnh báo, phòng ngừa tai nạn lao động, các hoạt động 

khám sức khỏe, khám bệnh nghề nghiệp cho người lao động…, thông tin các 

hoạt động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 của các cơ 

quan, đơn vị. 

- Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông các 

huyện, thành phố, thị xã phối hợp với các đơn vị liên quan tập trung tuyên 

truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, hướng dẫn kiến thức về an toàn, vệ sinh lao 

động; các hoạt động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động tại các đơn 

vị, địa phương trên địa bàn trên hệ thống truyền thanh cấp huyện và Đài Truyền 

thanh cơ sở. 

2. Kết quả đạt được 

Các cơ quan thông tấn, báo chí, hệ thống thông tin cơ sở đã tích cực tham 

gia công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần nâng cao nhận thức của người 

dân, cụ thể: 

Báo Hà Tĩnh có trên 50 tin, bài tuyên truyền trên báo in, báo điện tử trong 

chuyên trang “Kinh tế” với các chuyên mục Công nghiệp, Nông nghiệp, Thương 

mại - Dịch vụ chú trọng tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch bệnh, 

phòng chống tai nạn lao động, các hoạt động của các cấp, các ngành trong công 

tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động. Tiêu biểu như: Hà Tĩnh phát động 
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“Tháng công nhân 2022”, tôn vinh người lao động tiêu biểu ; Hà Tĩnh tăng 

cường huấn luyện an toàn vệ sinh lao động, ngăn ngừa tai nạn; Huấn luyện kỹ 

thuật an toàn vật liệu nổ công nghiệp cho doanh nghiệp Hà Tĩnh; Hà Tĩnh nỗ 

lực đẩy lùi nguy cơ tai nạn lao động; Công đoàn Hà Tĩnh tổ chức khám sức 

khỏe định kỳ cho hơn 10 nghìn người lao động; Doanh nghiệp Hà Tĩnh tích cực 

hưởng ứng Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động; Sở LĐ-TB&XH Hà 

Tĩnh sẽ kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao động tại 20 doanh nghiệp; Các 

ngành, địa phương Hà Tĩnh tôn vinh doanh nghiệp, người lao động tiêu biểu; 

TX Hồng Lĩnh phát động Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và 

Tháng Công nhân năm 2022…   

Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Tĩnh đã có trên 60 tin, bài viết, phóng sự 

phát trên sóng phát thanh, truyền hình phản ánh khá đầy đủ các nội dung về 

công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, việc tổ chức lao động, sản xuất 

trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 có diễn biến phức tạp, các hoạt 

động của các cấp, các ngành trong Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao 

động. Tiêu biểu như: Nâng cao vai trò của Công đoàn trong doanh nghiệp; 

Chăm lo sức khỏe cho người lao động; Số người được giải quyết việc làm tăng 

hơn 23%; Bảo vệ quyền lợi trong thực hiện hợp đồng lao động; Sáng tạo từ lao 

động; Chăm lo sức khỏe cho người lao động; Phòng chống Covid cho người lao 

động; Gỡ “nút thắt” trong tuyển dụng lao động… 

Các cơ quan báo chí Trung ương và tỉnh bạn có Văn phòng đại diện, phóng 

viên thường trú trên địa bàn cũng tích cực tham gia trong công tác tuyên truyền 

với hơn 30 tin, bài. 

Cổng Thông tin điện tử tỉnh cũng đã đăng tải 20 tin, bài tuyên truyền về các 

hoạt động của các cấp, các ngành trong Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao 

động. 

Các huyện, thành phố, thị xã đã chỉ đạo Trung tâm Văn hóa - Truyền 

thông; UBND các xã, phường, thị trấn thực hiện tuyên truyền Tháng hành động 

về an toàn vệ sinh lao động năm 2022 với tần suất 2-3 lần/tuần tập trung cao 

trong phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn lao động… trên hệ thống 

truyền thanh cơ sở.  

3. Tồn tại, hạn chế 

- Nội dung, hình thức tuyên truyền chưa đổi mới, chưa phong phú và đa 

dạng nên chưa thu hút được người dân tham gia hưởng ứng mạnh mẽ; 

- Kinh phí triển khai các chương trình tuyên truyền còn hạn chế. Chưa có 

kinh phí hỗ trợ truyền thông cho các cơ quan báo chí thực hiện tuyên truyền 

4. Kiến nghị, đề xuất 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thường xuyên cung cấp thông tin, 

tài liệu liên quan để tổ chức tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-de/tin-bai/109673/cham-lo-suc-khoe-cho-nguoi-lao-dong
https://hatinhtv.vn/vi/doi-song/tin-bai/109662/so-nguoi-duoc-giai-quyet-viec-lam-tang-hon-23
https://hatinhtv.vn/vi/doi-song/tin-bai/109662/so-nguoi-duoc-giai-quyet-viec-lam-tang-hon-23
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-de/tin-bai/107072/bao-ve-quyen-loi-trong-thuc-hien-hop-dong-lao-dong
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-de/tin-bai/108252/sang-tao-tu-lao-dong
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-de/tin-bai/108252/sang-tao-tu-lao-dong
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-de/tin-bai/109673/cham-lo-suc-khoe-cho-nguoi-lao-dong
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/103247/phong-chong-covid-cho-nguoi-lao-dong
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-muc/tin-bai/103247/phong-chong-covid-cho-nguoi-lao-dong
https://hatinhtv.vn/vi/chuyen-de/tin-bai/107730/go-nut-that-trong-tuyen-dung-lao-dong
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chúng. Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông (qua Phòng Thông tin - Báo 

chí - Xuất bản) biên soạn nội dung tuyên truyền phát trên hệ thống truyền thanh 

cơ sở. 

- Hàng năm, tham mưu UBND tỉnh bố trí kinh phí hỗ trợ hoạt động tuyên 

truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và trên hệ thống truyền thanh, 

truyền hình cấp huyện, hệ thống truyền thanh cơ sở./. 

 

Nơi nhận: 
- Sở LĐTB&XH; 

- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB2 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Dương Văn Tuấn 
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