
UBND TỈNH ĐẮK LẮK 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /STTTT-TTBCXB Đắk Lắk, ngày     tháng  02  năm 2020 
V/v tuyên truyền Tháng hành động  

về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020 

 

                   
 

               Kính gửi:  

          - Báo Đắk Lắk; 

          - Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

          - Trung tâm quản lý Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

                               - Đài TT-TH các huyện, thị xã, thành phố. 
 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1039/KH-UBND, ngày 12/02/2020 của UBND 

tỉnh về Kế hoạch Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2020; Sở 

Thông tin và Truyền thông đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai một số nội 

dung sau: 

   1. Phối hợp với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội đẩy mạnh công 

tác thông tin, tuyên truyền các hoạt động tổ chức hưởng ứng Tháng hành động 

về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng công 

tác tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh có sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn 

lao động, các đơn vị xây dựng có công trình tiếp giáp với khu dân cư, đường 

giao thông. 

 2. Xây dựng các chuyên trang, chuyên mục, tăng cường thời lượng, số 

lượng các tin, bài tuyên truyền về ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ và bảo vệ 

môi trường; tăng cường thời lượng đưa tin, bài tuyên truyền về chủ đề “Đẩy 

mạnh cải thiện điều kiện lao động và kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an toàn, vệ 

sinh lao động tại nơi làm việc” thời gian trước, trong và sau Tháng hành động về 

ATVSLĐ. 

 Nhận được Công văn, Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị các đơn vị 

phối hợp thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Đ/c H’Yim Kđoh - PCT UBND tỉnh; 

- Sở LĐ-TB&XH (p/h); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Phòng KGVX - VP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, VP, TTBCXB. 

  KT. GIÁM ĐỐC 

   PHÓ GIÁM ĐỐC 

        

 

 

 

Nguyễn Ngọc Tý  



 


		STTTT ĐẮK LẮK | Đt: 0262.386.0010 - Email: stttt@daklak.gov.vn
	2020-02-14T16:00:38+0700
	ĐẮK LẮK
	Nguyễn Ngọc Tý<tynn@tttt.daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-02-14T16:31:37+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-02-14T16:31:53+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-02-14T16:33:30+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-02-14T16:33:38+0700
	Việt Nam
	Sở Thông tin và Truyền thông<sotttt@daklak.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




