
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

  HUYỆN CAO LỘC 

 

Số:         /UBND-LĐTBXHDT 
 

V/v rà soát, đánh giá kết quả thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 về an 

toàn, vệ sinh lao động 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHÃ VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cao Lộc, ngày       tháng 10  năm 2021 

 
 

Kính gửi:   UBND các xã, thị trấn. 

 

 Thực hiện Công văn số 1656/SLĐTBXH-LĐVLBHXH, ngày 04/10/2021 

của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc rà soát, đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 về an toàn, vệ sinh lao động, Uỷ ban nhân dân 

huyện Cao Lộc yêu cầu UBND các xã, thị trấn thực hiện các nội dung sau: 

1. Yêu cầu người sử dụng lao động trên địa bàn (các doanh nghiệp, hợp tác 

xã, hộ kinh doanh) rà soát, báo cáo kết quả tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao 

động (ATVSLĐ) năm 2021 (Mẫu số 1); Thống kê người lao động tự do trên địa 

bàn được huấn luyện từ các xã, thị trấn; tổng hợp số người trên địa bàn được huấn 

luyện ATVSLĐ năm 2021 (Mẫu số 2). Đồng thời đẩy mạnh việc đôn đốc, hướng 

dẫn các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn thực hiện kế hoạch huấn luyện ATVSLĐ 

đảm bảo mục tiêu năm 2021. 

2. Rà soát, tổng hợp tai nạn lao động từ người sử dụng lao động và lao động 

không có giao kết hợp đồng lao động (Mẫu số 03). 

UBND huyện Cao Lộc đề nghị UBND các xã, thị trấn nghiêm túc thực hiện 

các nội dung trên báo cáo kết quả bằng văn bản gửi về UBND huyện qua Phòng 

Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc trước ngày 10/10/2021 để kịp thời tổng 

hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP; 

- Lưu. VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thịnh 
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