BẢNG TIN CÔNG TÁC AN TOÀN LAO ĐỘNG THÁNG 3 NĂM 2012 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG CÔNG NGHIỆP

Trải qua 44 năm xây dựng và phát triển, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây
dựng công nghiệp đã đạt được những thành tựu đáng kể, đã được Chính phủ tặng
nhiều danh hiệu thi đua trong sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội. Một trong
những yếu tố quan trọng góp phần vào sự thành công của Công ty, trong đó công
tác An toàn - Bảo hộ lao động - Phòng chống cháy nổ (AT - BHLĐ - PCCN) trong
doanh nghiệp luôn luôn được các đồng chí Lãnh đạo Công ty đặt lên hàng đầu.
Trong nhiều năm liền Công ty luôn được Bộ Công Thương, UBND Thành phố Hà
Nội, Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam, Liên Đoàn Lao Động Thành phố Hà
Nội, Liên Đoàn Lao Động Quận Thanh Xuân, Tổng Công ty Xây Dựng Công
Nghiệp Việt Nam khen tặng là đơn vị có thành tích tốt trong công tác AT - BHLĐ
- PCCN.

Thực hiện nội dung Công văn số 3221/BCĐTLQG-ATLĐ lần thứ 14 năm
2012, ngày 27/9/2011 của Bộ Lao động - Thương binh xã hội, hướng dẫn việc tổ

chức thực hiện Tuần lễ quốc gia An toàn lao động - Vệ sinh lao động - Phòng
chống cháy nổ (ATLĐ - VSLĐ - PCCN) năm 2012, Công ty đã tổ chức thực hiện
hưởng ứng “Tuần lễ quốc gia ATLĐ - VSLĐ - PCCN lần thứ 14 năm 2012” được
triển khai thực hiện từ ngày 18/3 đến ngày 24/3/2012.
Chủ đề của tuần lễ năm nay là: Xây dựng văn hóa an toàn, phòng ngừa tai
nạn lao động, bệnh nghề nghiệp là trách nhiệm và quyền lợi của doanh nghiệp
và người lao động.

1. Tại trụ sở Công ty:
- Treo băng rôn tại sảnh với nội dung: Nhiệt liệt hưởng ứng Tuần lễ quốc
gia ATLĐ-VSLĐ-PCCN lần thứ 14 năm 2012
- Tổ chức mở lớp huấn luyện AT - VSLĐ năm 2012 cho người sử dụng lao
động trong toàn Công ty.
- Lớp học được tổ chức vào ngày 17/3/2012, tại Hội trường Công ty 158 Hạ
Đình - Thanh Xuân - Hà Nội.

- Thành phần bao gồm:
Tổng Giám đốc, Các Phó Tổng Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Công ty, Các
đồng chí trong Hội đồng BHLĐ Công ty, Phòng KHKT Công ty
Giám đốc, Phó giám đốc các đơn vị thành viên, Đội trưởng trực thuộc, Chủ
nhiệm công trình, Chủ tịch Công đoàn cơ sở, các đồng chí trong Ban BHLĐ của
đơn vị;
Các đồng chí kỹ sư, cán bộ kỹ thuật thi công trực tiếp tại hiện trường.
- Tổng số học viên tham gia học tập tại lớp học là 100 người
- Đến dự lớp học còn có các đại biểu của Liên đoàn lao động quận Thanh
Xuân;
- Giảng viên tham gia giảng dạy là các đồng chí chuyên gia trong lĩnh vực
ATLĐ thuộc Sở Lao động - Thương binh xã hội Thành Phố Hà Nội.
- Các học viên được hướng dẫn thực hành cấp cứu người bị tai nạn điện giật
bằng giáo cụ trực quan là người điện.
- Cuối buổi học, học viên làm bài kiểm tra trắc nghiệm để được Sở Lao động
TP Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đạt kết quả đã qua huấn luyện ATLĐ.
- Sau buổi học, Lãnh đạo Công ty tổ chức cuộc gặp mặt đầu năm với cán bộ
quản lý và cán bộ kỹ thuật các đơn vị, là người trực tiếp chỉ đạo thi công trên các
công trường xây dựng. Tại buổi gặp mặt này Công ty tổ chức bữa cơm thân mật và
chương trình giao lưu văn nghệ. Các thành viên tham gia tích cực, hào hứng, phấn
khởi tạo sự gắn bó giữa các thành viên trong toàn Công ty.
2. Tại các đơn vị trực thuộc:
- Hội đồng BHLĐ công ty tiến hành kiểm tra công tác ATLĐ tại các công
trình thi công trọng điểm của các đơn vị trong tháng 3/2012 và trong suốt cả năm
2012.

- Thủ trưởng đơn vị cùng Chủ tịch Công đoàn phối hợp tổ chức phát động thi
đua thực hiện tốt công tác ATLĐ năm 2012 và các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ
Quốc gia AT-VSLĐ-PCCN từ ngày 18/3 đến ngày 24/3/2012.
- Treo các bảng hiệu quảng cáo, ký cam kết về An toàn lao động với cán bộ
quản lý, cán bộ thi công trên công trường.
- Các đơn vị tự tổ chức Đoàn kiểm tra công tác AT-VSLĐ-PCCN tại các đội
và các công trình đang thi công.
- Các đơn vị rà soát lại và trang bị thêm đầy đủ các thiết bị ATLĐ cho công
trình, cho người lao động; Kiểm định thiết bị thi công theo quy định hiện hành.
- Tổ chức huấn luyện ATLĐ, khám sức khỏe định kỳ cho tất cả người lao
động trên công trường.
- Tổ chức thăm hỏi các gia đình có người ốm đau, hoàn cảnh khó khăn để
động viên tinh thần cán bộ, công nhân thi công trên công trường.
Hµ Néi, ngµy 19-3-2012
Héi ®ång BHL§ C«ng ty

