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                         Kính gửi:  

-  Các phòng chuyên môn , đơn vị trực thuộc Sở; 

-  Phòng VHTT các huyện, thị xã, thành phố; 

-  Trung tâm VHTT &TT các huyện, thị xã, thành phố 

Thực hiện Kế hoạch số 2141/KH-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh 

triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa năm 2021, Sở Văn hóa và Thể thao đề nghị các đơn vị thực hiện 

nội dung sau: 

- Tuyên truyền , nâng cao ý thức cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và 

người lao động của ngành trong việc thực hiện an toàn, vệ sinh lao động theo Kế 

hoạch số 2141/KH-UBND ngày 19/3/2021 của UBND tỉnh. 

 - Căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng tháng hành động về VSATLĐ, thực hiện treo băng rôn, khẩu hiệu 

hưởng ứng tại cơ quan, công sở. 

- Căn cứ theo thực tế nhiệm vụ của địa phương, Phòng Văn hóa và Thông 

tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao các huyện, thị, thành phố thực hiện 

tuyên truyền, cổ động trực quan hưởng ứng tháng hành động về VSATLĐ năm 

2021 trên các trục đường chính của địa phương (từ ngày 01/5/2021 đến ngày 

31/5/2021). Lưu ý: trong tháng 05, các đơn vị cần tập trung công tác tuyên truyền 

trực quan bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Các đơn vị thực hiện báo cáo kết quả triển khai tháng hành động về an 

toàn, vệ sinh lao động về Sở Văn hóa và Thể thao trước ngày 30/6/2021. Nội 

dung báo cáo và khẩu hiệu tuyên truyền theo Kế hoạch số 2141/KH-UBND ngày 

19/3/2021 của UBND tỉnh (đính kèm). 

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận        KT. GIÁM ĐỐC 

- Như trên (VBĐT);                 PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Lưu: VT, QLVHGĐ. 

 

         

                                                                             Nguyễn Tuấn Thanh 

Về việc triển khai tháng hành 

động về an toàn, vệ sinh lao động 

trên địa bàn tỉnh   
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