Phát động Tuần lễ quốc gia về An toàn vệ sinh lao động – Phòng chống cháy nổ
Chủ nhật, 23 Tháng 3 2014 07:49

Với chủ đề “Suy nghĩ và hành động vì mục tiêu không tai nạn lao
động, bệnh nghề nghiệp, cháy nổ tại nơi làm việc”. Sáng 21/3, tại
Quảng trường 16/3 thành phố Kon Tum, Ban Quản lý Chương trình
an toàn lao động - Vệ sinh lao động tỉnh Kon Tum đã tổ chức lễ
phát động hưởng ứng Tuần lễ An toàn vệ sinh lao động và phòng
chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014.
Dự buổi lễ có đồng chí Lê Thị Kim Đơn - UVBTV Tỉnh ủy, PCT UBND tỉnh; đại diện các sở,
ban, ngành liên quan và một số đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên
địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động hưởng ứng chủ trương của Ban Chỉ đạo Trung ương về tổ chức Tuần lễ quốc
gia an toàn vệ sinh lao động - phòng chống cháy nổ lần thứ 16 năm 2014; qua đó thúc đẩy các
hoạt động cải thiện điều kiện lao động, phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và
phòng chống cháy nổ, góp phần ổn định và phát triển kinh tế-xã hội.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Đơn phát biểu chỉ đạo

Phát biểu tại Lễ phát động, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Thị Kim Đơn đã ghi nhận và biểu
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dương các địa phương, doanh nghiệp, các tổ chức cá nhân, người lao động của tỉnh đã có
những nỗ lực để đảm bảo môi trường lao động an toàn, ổn định. Đồng thờiyêu cầu các sở,
ban, ngành, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất, kinh doanh... thực hiện
đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp quan trọng, trong đó nhấn mạnh việc tập trung đẩy mạnh công tác
đào tạo, huấn luyện, tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn trong lao động, có biện pháp
ngăn ngừa tai nạn lao động. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kiên quyết xử lý nghiêm
minh, kịp thời và công khai thông tin đối với các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm trên các
phương tiện thông tin đại chúng; tổ chức công đoàn các cấp tăng cường chức năng giám sát và
bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của người lao động...

Đồng chí Lê Thị Kim Đơn trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích

Tại lễ phát động, Ban Tổ chức Tuần lễ quốc gia An toàn vệ sinh lao động - Phòng chống cháy
nổ lần thứ 16 đã khen tặng cho 03 tập thể và 05 cá nhân có thành tích trong công tác An toàn
vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ; ngoài ra còn tặng 6 suất quà cho cá nhân bị tai nạn
lao động và 5 suất cho thân nhân người lao động, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng.
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Ngọc Thoại

Số lượt người xem: 1298
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