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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Đắk Lắk, ngày 10 tháng 06 năm 2020

V/v tăng cường chỉ đạo, triển khai
thực hiện công tác ATVSLĐ,
phòng ngừa và hạn chế tai nạn lao
động trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các Sở: Lao động – Thương binh và Xã hội;
Xây dựng; Giao thông Vận tải; Công Thương;
Y tế; Thông tin và Truyền thông.
- Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Giám đốc các doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ
các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh.
Trong những năm qua, việc thực hiện công tác An toàn, vệ sinh lao động
(ATVSLĐ) trên địa bàn tỉnh đã có nhiều chuyển biến tích cực; điều kiện làm
việc, môi trường lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp từng bước
được cải thiện, chế độ chính sách đối với người lao động được quan tâm, qua đó
đã góp phần bảo vệ sức khỏe người lao động, hạn chế tại nạn lao động (TNLĐ),
bệnh nghề nghiệp.
Tuy nhiên tình trạng vi phạm các quy định, tiêu chuẩn kỹ thuật an toàn, vệ
sinh lao động vẫn còn diễn ra ở một số đơn vị, ngành nghề và doanh nghiệp;
TNLĐ vẫn còn xảy ra, nhất là trong các lĩnh vực thi công xây dựng, sử dụng
điện, xây lắp, khai thác khoáng sản… Trong năm 2019, cả nước xảy ra nhiều vụ
tai nạn lao động nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng trong thi công xây dựng;
trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 18 vụ tai nạn lao động (làm chết 07 người).
Để tăng cường và nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, nâng cao vai trò,
trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong việc đảm bảo ATVSLĐ, cải thiện
điều kiện lao động, phòng ngừa TNLĐ, bệnh nghề nghiệp trong doanh nghiệp
(và đặc biệt là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh có nguy cơ cao về
tai nạn lao động như: Xây dựng, cơ khí, chế biến gỗ, khai thác khoáng sản…),
Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, đoàn thể, UBND các huyện, thị xã,
thành phố và Giám đốc các doanh nghiệp, Chủ nhiệm Hợp tác xã, Chủ các cơ sở
sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện Công văn
4501/UBND-KGVX ngày 27/5/2020 của UBND tỉnh về việc triển khai công
văn số 1731/LĐTBXH-ATLĐ ngày 22/5/2020 của Bộ Lao động – Thương binh
và Xã hội và thực hiện một số nội dung sau:
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1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
- Tăng cường hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm
nâng cao hơn nữa hiểu biết, nhận thức của người sử dụng lao động, người lao
động về vai trò, trách nhiệm trong việc tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao
động. Chú trọng việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về ATVSLĐ cho người
lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.
- Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh
hoạt động trong các lĩnh vực, ngành nghề tìm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra sự cố kỹ
thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động, tai nạn lao động (đặc biệt đối với các
công trình đang thi công xây dựng). Trong quá trình thanh tra, kiểm tra kiên
quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật; thực hiện ngay biện pháp tạm
dừng máy, thiết bị, nơi làm việc không đảm bảo an toàn lao động hoặc kiến nghị
các tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đình chỉ thi công công trình có dấu hiệu vi
phạm quy định về an toàn, vệ sinh lao động.
- Tăng cường hướng dẫn, đôn đốc và theo dõi thực hiện các quy định
pháp luật về ATVSLĐ tại các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; thực hiện
nghiêm các báo cáo ATVSLĐ, báo cáo tai nạn lao động theo quy định Luật An
toàn, vệ sinh lao động, Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
- Phối hợp với các Sở, ban, ngành và các đơn vị có chức năng để thường
xuyên tổ chức các lớp huấn luyện ATVSLĐ cho các nhóm đối tượng theo quy
định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định số
140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.
- Tăng cường triển khai công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp từ Qũy bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
- Tổ chức hướng dẫn UBND cấp huyện, xã thống kê báo cáo tai nạn lao
động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.
- Tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện và tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo
và giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện.
2. Sở Xây dựng
- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện của chủ đầu tư và các đơn
vị liên quan đối với công tác quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng
các công trình thuộc thẩm quyền quản lý theo quy định tại thông tư
04/2017/TTBXD ngày 30/3/2017 của Bộ Xây dựng “Quy định về quản lý an
toàn lao động trong thi công xây dựng công trình”.
- Tăng cường công tác quản lý an toàn trong lắp đặt, sử dụng cần trục
tháp và máy vận thăng cũng như các loại máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có
yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động.
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- Tăng cường nhắc nhở và yêu cầu chủ đầu tư, các đơn vị liên quan trong
quá trình thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh thực hiện các nội dung
sau:
+ Nghiêm túc thực hiện trách nhiệm quản lý an toàn lao động trong thi
công xây dựng công trình theo quy định tại thông tư 04/2017/TT-BXD ngày
30/3/2017 của Bộ Xây dựng;
+ Thực hiện nghiêm túc các phương án đảm bảo an toàn vệ sinh lao động
đã được phê duyệt theo trách nhiệm được giao;
+ Thực hiện nghiêm túc việc lập, phê duyệt và thực hiện theo biện pháp
thi công. Đặc biệt lưu ý đối với biện pháp lắp dựng giàn giáo chống đỡ ván
khuôn, giàn giáo bao che công trình và giàn giáo phục vụ thi công phải tuân thủ
theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 4453:1995 về kết cấu bê tông và bê tông cốt
thép toàn khối - quy phạm thi công và nghiệm thu, Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN
5308:1991 về quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng;
+ Rà soát, bổ sung các nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật an toàn, vệ
sinh lao động và phòng, chống cháy nổ trong công trường thi công;
+ Bổ sung, làm mới biển báo, rào chắn những khu vực nguy hiểm, có
nguy cơ gây tai nạn lao động, đầu tư bổ sung phương tiện PCCC, phương tiện
cứu hộ;
+ Kiểm tra, rà soát, đánh giá các nguy cơ, rủi ro về an toàn, vệ sinh lao
động đối với từng máy móc, thiết bị, vật tư và các chất có yêu cầu nghiêm ngặt
về an toàn, vệ sinh lao động;
+ Xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện đầy đủ về các kiến thức, kỹ
năng làm việc an toàn cho người lao động trên công trường.
- Quán triệt và đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trong
lĩnh vực xây dựng: Tăng cường công tác tự kiểm tra an toàn, vệ sinh lao động.
Tổ chức đào tạo, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; phổ
biến, hướng dẫn, huấn luyện các quy định của pháp luật lao động, quy trình và
biện pháp an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động trong đơn vị.
3. Các Sở: Công Thương, Giao thông Vận tải, Y tế
- Chủ động hướng dẫn, tổ chức kiểm tra và có biện pháp quản lý tốt công
tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp thuộc phạm vi, lĩnh vực
quản lý.
- Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thanh tra,
kiểm tra các doanh nghiệp hoạt động trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra
tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng (lưu ý tránh tình trạng chồng chéo trong
quá trình thanh tra, kiểm tra). Kiên quyết xử lý các vi phạm quy định về an toàn
lao động của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh.
4. Sở Thông tin và Truyền thông
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- Chỉ đạo các cơ quan báo chí địa phương;Trung tâm quản lý Cổng Thông
tin điện tử tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin; Đài Truyền thanh – Truyền hình
các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền về công
tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh lao động của các doanh nghiệp, đơn vị, cơ
sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ và
sâu rộng về ý thức chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề
nghiệp, đảm bảo an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động.
- Chỉ đạo đăng tải danh sách các tổ chức, cá nhân vi phạm nghiêm trọng
trong công tác an toàn, vệ sinh lao động do các Sở, ban, ngành cung cấp lên
Cổng Thông tin điện tử tỉnh và trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.
5. Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh
Chỉ đạo các doanh nghiệp sử dụng lao động làm công việc có yêu cầu
nghiêm ngặt về ATVSLĐ phối hợp với công đoàn cơ sở tăng cường công tác
tuyên truyên truyền pháp luật về ATVSLĐ; thực hiện các biện pháp cải thiện
điều kiện lao động, bảo vệ sức khỏe cho người lao động, giảm tai nạn lao động,
bệnh nghề nghiệp. Tăng cường hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thực hiện
nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ về ATVSLĐ và báo cáo TNLĐ.
6. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh
Phối hợp, tăng cường tổ chức thông tin tuyên truyền, tập huấn về công tác
ATVSLĐ đến các công đoàn cơ sở và mạng lưới an toàn vệ sinh viên tại các
doanh nghiệp. Phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan tổ chức kiểm tra, giám
sát thực hiện công tác ATVSLĐ trong các doanh nghiệp trên địa bàn.
7. UBND các huyện, thị xã, thành phố
- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn cấp huyện và UBND xã, phường, thị
trấn rà soát nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở
sản xuất kinh doanh có nguy cơ, rủi ro cao về tai nạn lao động; đặc biệt tập trung
chú ý các công trình xây dựng tiếp giáp với các khu đông dân cư, các đường
giao thông đông người đi lại, các mỏ khai thác đá, chế biến gỗ, cơ khí. Tăng
cường công tác kiểm tra chấp hành quy định về ATVSLĐ của các doanh nghiệp
hoạt động trong lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra TNLĐ. Kiên quyết xử lý
nghiêm những tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về ATVSLĐ thuộc phạm vi
quản lý của địa phương.
- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn thực hiện việc tiếp nhận khai báo tai
nạn lao động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động
theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 34 Luật An toàn, vệ sinh lao động và
Khoản 3 Điều 10 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động.
- Tăng cường phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tổ chức
tập huấn, tuyên truyền pháp luật an toàn, vệ sinh lao động, hướng dẫn cho các
cán bộ xã, phường, thị trấn trong việc thực hiện thống kê, báo cáo tai nạn lao
động đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.
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8. Giám đốc các doanh nghiệp, Hợp tác xã và chủ cơ sở sản xuất kinh
doanh trên địa bàn tỉnh
- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động, các
Nghị định của Chính phủ và Thông tư hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương
binh và Xã hội về công tác ATVSLĐ.
- Chủ động xây dựng kế hoạch và tổ chức huấn luyện ATVSLĐ hoặc phối
hợp với các đơn vị có chức năng huấn luyện ATVSLĐ tổ chức huấn luyện các
biện pháp đảm bảo ATVSLĐ cho người sử dụng lao động và người lao động
theo đúng quy định Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016, Nghị định số
140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ.
- Tăng cường thực hiện chế độ tự kiểm tra, tự cải thiện điều kiện lao động
đảm bảo quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp; bố trí người
làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, kiểm định các thiết bị có yêu cầu nghiêm
ngặt về an toàn lao động, thực hiện nghiêm túc báo cáo công tác ATVSLĐ và
báo cáo TNLĐ đúng quy định.
Nhận được Công văn này, các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực
hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc phát sinh, giao Sở Lao động –
Thương binh và Xã hội tổng hợp và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh giải quyết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ LĐ-TBXH(để báo cáo);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (để báo cáo);
- CT, PCT UBND tỉnh;
- CVP, PCVP UBND tỉnh;
- Phòng CN;
- Lưu: VT, KGVX (Ng-25b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

H’Yim Kđoh

