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CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐH CẦN THƠ 

CÔNG ĐOÀN KHOA SƯ PHẠM 

------------------ 

           CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------ 

                                                                  

KẾ HOẠCH 

(V/v Triển khai các hoạt động hưởng ứng tháng hành động  

về an toàn vệ sinh lao động)  

 

  Thực hiện Công văn số 82/CĐN-CSPL ngày 10/4/2018 của Công đoàn Giáo 

dục Việt Nam và Công văn số 20/CV-CĐ ngày 24/4/2018 của Thường vụ Công 

đoàn Trường Đại Học Cần Thơ về việc triển khai các hoạt động hưởng ứng Tháng 

hành động về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ) năm 2018. 

  Được sự đồng ý của Đảng ủy, Ban chấp hành Công đoàn Khoa phối hợp 

Lãnh đạo Khoa Sư phạm tổ chức tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho viên chức 

người lao động (VCNLĐ) và học sinh, sinh viên trong Khoa về ATVSLĐ với chủ 

đề “Chủ động phòng ngừa và kiểm soát các yếu tố nguy hiểm có hại tại nơi làm 

việc để hạn chế tai nạn lao động bệnh nghề nghiệp”. 

 1.  Mục đích 

- Hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ năm 2018 do Công đoàn Giáo dục 

Việt Nam và Công đoàn Trường Đại học Cần Thơ phát động. 

- Nâng cao nhận thức VCNLĐ và học sinh, sinh viên trong Khoa về ATVSLĐ.   

- Đề xuất với lãnh đạo Khoa, và lãnh đạo Nhà trường cụ thể là phòng Quản trị 

thiết bị hướng khắc khục giải quyết kịp thời những tồn tại. 

2. Đối tượng tham gia 

- Viên chức-người lao động thuộc Khoa Sư phạm, Trường Thực hành Sư phạm. 

- Sinh viên Khoa Sư phạm. 

- Học sinh Trường THPT Thực hành Sư phạm. 

3. Thời gian  

  Thời gian: Ngày 07 tháng 5 năm 2018 đến 31 tháng 5 năm 2018. 
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4. Nội dung  

- Đảm bảo vệ sinh sạch sẽ và sử dụng điện nước tiết kiệm an toàn ở các phòng 

thực hành, thí nghiệm, các phòng làm việc, phòng chức năng. 

- Nội qui, hướng dẫn an toàn lao động và thiết bị bảo hộ lao động ở các phòng 

thực hành, thí nghiệm. 

- Tuyên truyền, vận động sinh viên, học sinh giữ gìn vệ sinh, an toàn nơi học 

tập và sinh hoạt. 

5. Công tác kiểm tra, đánh giá 

 - Thời gian kiểm tra, đánh giá (dự kiến): 28/5/2018. 

 - Thành phần tổ kiểm tra, đánh giá: Đại diện lãnh đạo Khoa, Cán bộ phụ 

trách thiết bị, Ban chấp hành Công đoàn Khoa, Đoàn thanh niên.  

6. Khen thưởng 

 Các đơn vị thuộc Công đoàn Khoa làm tốt sẽ được biểu dương khen thưởng, 

kinh phí trích từ kinh phí hoạt động thường niên của Công đoàn Khoa Sư phạm. 

  Kính mong Ban chấp hành các tổ Công đoàn phối hợp với lãnh đạo đơn vị 

thực hiện tốt các hoạt động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ do Công đoàn 

Ngành Giáo Dục Việt Nam và Công đoàn Trường phát động. 

 

                             Cần Thơ, ngày 05 tháng 5 năm 2018 

     TM. BCH CÔNG ĐOÀN KHOA 

  CHỦ TỊCH 

                                                                      

Nguyễn Thị Thảo Trúc 

 

 

 

 

 

 


