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Số:          /STTTT-TTBCXB Lạng Sơn, ngày         tháng 3 năm 2022 

V/v tuyên truyền: Tháng hành động về An 

toàn, vệ sinh lao động; công tác phòng, 

chống cúm gia cầm lây sang người; các 

biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo 

đảm trật tự an toàn giao thông 
 

Kính gửi: 

 

 

 

 

- Báo Lạng Sơn; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 27/02/2023 của UBND tỉnh 

triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh Lạng Sơn; Công văn số 221/UBND-KGVX ngày 28/02/2023 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người; 

Công văn số 223/UBND-KT ngày 01/3/2023 của UBND tỉnh về việc tăng cường 

các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên 

địa bàn tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị: 

 1. Tuyên truyền Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động 

  - Xây dựng, đăng tải tin, bài, các nội dung tuyên truyền Kế hoạch triển 

khai Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động năm 2023 trên địa bàn; tích 

cực nắm bắt thông tin, phản ánh kịp thời các sự kiện, nội dung hoạt động trong 

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng công nhân từ các cơ 
quan, địa bàn, doanh nghiệp; lan tỏa các điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, 
các sáng kiến của tập thể và cá nhân, các ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải thiện 
điều kiện lao động trong công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, xây dựng 

môi trường làm việc an toàn, hài hòa. 

 - Nội dung thông tin, tuyên truyền: quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm trong 
công tác an toàn, vệ sinh lao động; các mô hình, sáng kiến, biện pháp cải thiện 

điều kiện lao động; các nội quy, quy trình làm việc an toàn tại nơi làm việc, đặc 

biệt là các máy, thiết bị mới đưa vào hoạt động; các hoạt động kiểm soát, đánh 

giá nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động tại cơ sở; các cơ sở đủ điều kiện 

tổ chức huấn luyện, kiểm định, quan trắc môi trường lao động, các bệnh viện, cơ 

sở khám chữa bệnh; cập nhật và thông tin kịp thời về các hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động của cơ sở, các vụ tai nạn lao động, sự cố, rủi ro và nguyên 

nhân để phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.  

 2. Tuyên truyền công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người 

 Tăng cường truyền thông về các biện pháp phòng lây nhiễm cúm gia cầm 

sang người, đặc biệt chú ý những khu vực có nguy cơ cao và những người chăn 
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nuôi, buôn bán và giết mổ gia cầm về nguy cơ mắc bệnh, các biện pháp phòng 

tránh, khuyến cáo mạnh mẽ người dân không sử dụng thực phẩm không rõ 

nguồn gốc; thực hiện an toàn thực phẩm trong giết mổ, chế biến gia cầm và các 

sản phẩm của gia cầm, không ăn tiết canh và không sử dụng gia cầm ốm, chết 

không rõ nguyên nhân.  

 3. Tuyên truyền các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm 

trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 

 Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông 

và công tác kiểm tra, xử lý của lực lượng chức năng bằng những hình thức như 

trên các trang thông tin báo chí, mạng xã hội, hệ thống loa truyền thanh các xã, 

phường, thị trấn và tuyên truyền trực tiếp tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ 

sở giáo dục, khu dân cư, tổ dân phố để tác động mạnh mẽ đến nhận thức, tâm lý, 

ý thức của toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân tự giác chấp hành pháp luật 

khi tham gia giao thông, nhất là hình thành văn hóa, thói quen “Đã uống rượu, 

bia không lái xe”; đồng thuận, ủng hộ công tác kiểm tra, xử lý vi phạm của lực 

lượng chức năng. 

  4. Đề nghị Phòng Văn hóa và Thông tin các huyện, thành phố 

Đôn đốc, hướng dẫn Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông; Đài 

Truyền thanh cấp xã tuyên truyền nội dung nêu trên. 

 Đề nghị Quý cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền nội dung nêu trên và 

báo cáo kết quả Sở Thông tin và Truyền thông khi có yêu cầu./. 

Kế hoạch số 49/KH-UBND ngày 27/02/2023; Công văn số 221/UBND-

KGVX ngày 28/02/2023; Công văn số 223/UBND-KT ngày 01/3/2023 gửi kèm 

theo qua VNPT-iOffice và đăng tải trên trang Thông tin điện tử của Sở Thông 

tin và Truyền thông tại địa chỉ: http://stttt.langson.gov.vn/ (Mục Văn bản chỉ 

đạo điều hành). 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng TTBCXB, VP; 

- Trung tâm Công nghệ số (đăng tải); 

- Lưu: VT, TTBCXB (ĐTT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 
 

 

Lê Hải Yến 
 

http://stttt.langson.gov.vn/
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