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V/v tăng cường công tác
phòng ngừa tai nạn lao động.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi:
- Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị -xã
hội;
- Liên đoàn Lao động tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố;
- Các nhà thầu thi công công trình xây dựng, các
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên
địa bàn tỉnh.
Trong thời gian qua, công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh
đã được các cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, triển khai thực hiện đồng bộ,
hiệu quả; nhận thức của người sử dụng lao động và người lao động về an toàn vệ
sinh lao động từng bước được nâng cao; điều kiện làm việc không ngừng được
cải thiện, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.
Tuy nhiên, ở một số lĩnh vực, doanh nghiệp, địa phương vẫn còn tình
trạng vi phạm pháp luật làm mất an toàn, gây tai nạn lao động. Theo thống kê,
trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ tai nạn lao động làm
chết và bị thương 11 người, trong đó số vụ tai nạn lao động có người chết là 06
vụ, số người chết do tai nạn là 06 người (tăng 01 vụ so với 6 tháng đầu năm
2020). Nguyên nhân chủ yếu là do người sử dụng lao động không huấn luyện an
toàn lao động hoặc huấn luyện an toàn lao động chưa đầy đủ cho người lao
động; thiết bị không đảm bảo an toàn; chưa xây dựng quy trình, biện pháp làm
việc an toàn; không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân hoặc có trang bị nhưng
không đảm bảo. Người lao động còn hạn chế về kiến thức, kỹ năng và thiếu chủ
động trong phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. Thiệt hại về vật chất
do tai nạn lao động trong 6 tháng đầu năm 2021 (chi phí tiền thuốc, mai táng,
bồi thường, trợ cấp cho gia đình người chết và những người bị thương) khoảng
558 triệu đồng.
Để nâng cao công tác quản lý nhà nước, vai trò, trách nhiệm của các tổ
chức, doanh nghiệp, cá nhân trong việc đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao
động, chủ động phòng ngừa và hạn chế các tai nạn trong thời gian tới; Chủ tịch
UBND tỉnh chỉ đạo như sau:
1. Các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội; UBND các
huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh:
- Tiếp tục quán triệt Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư
Trung ương về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời
kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Luật An toàn vệ sinh lao
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động và các tiêu chuẩn, quy chuẩn an toàn vệ sinh lao động trong thi công xây
dựng; đồng thời thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND
tỉnh về công tác an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh.
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện các quy
định, chính sách, pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực
và ngành nghề; ưu tiên việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh
lao động cho người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động; phòng ngừa
tai nạn lao động, đồng thời thực hiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 tại nơi làm việc theo quy định của Trung ương và của Tỉnh.
- Theo chức năng, nhiệm vụ, tổ chức rà soát việc cấp phép, quản lý, vận
hành các công trình vui chơi công cộng có sử dụng các trò chơi tàu lượn cao tốc,
đu quay, máng trượt, cáp treo..., nhất là việc kiểm định, bảo trì, bảo dưỡng, quản
lý định kỳ các công trình, thiết bị này.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh
lao động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các lĩnh vực có nhiều nguy
cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng (thang máy, thiết bị nâng, các
công trình vui chơi công cộng có sử dụng các trò chơi tàu lượn cao tốc, đu
quay, máng trượt, cáp treo...), chú ý đến hoạt động xây dựng quy trình, biện
pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp; thực hiện báo cáo tai nạn lao động theo
Luật An toàn, vệ sinh lao động.
2. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành của tỉnh và UBND các huyện,
thị xã, thành phố tuyên truyền, tập huấn về an toàn vệ sinh lao động đối với
người sử dụng lao động, người lao động và nhân dân để phòng ngừa tai nạn lao
động, đặc biệt là công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; vận hành máy, thiết
bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về quy trình an toàn lao động.
- Thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất việc thực hiện công tác an
toàn vệ sinh lao động tại các đơn vị, cơ sở hoạt động trong lĩnh vực có nguy cơ
tai nạn lao động cao như: Xây dựng, khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây
dựng,...; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và thông báo công khai những vi
phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại
chúng; kiến nghị khởi tố vụ án vi phạm an toàn vệ sinh lao động gây hậu quả
đặc biệt nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.
- Phối hợp với cơ quan Công an tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân
xảy ra tai nạn lao động nghiêm trọng làm chết người để có biện pháp khắc phục
nhằm ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự xảy ra.
- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp thực
hiện các quy định về an toàn vệ sinh lao động; định kỳ hoặc theo yêu cầu đột
xuất tổng hợp báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh theo quy định.
3. Sở Y tế
Tăng cường công tác quản lý, hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh lao
động, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp, hướng dẫn thực hiện việc khám sức khỏe
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định kỳ, phát hiện bệnh nghề nghiệp, phòng, chống tai nạn thương tích và xây
dựng cộng đồng an toàn.
4. Các sở: Giao thông vận tải - Xây dựng; Công Thương; Tài nguyên
và Môi trường; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Tăng cường hướng dẫn, thanh tra, kiểm tra công tác an toàn vệ sinh lao
động đối với các lĩnh vực hoạt động thuộc trách nhiệm, phạm vi quản lý nhà
nước của ngành; kiên quyết đình chỉ những hoạt động không đảm bảo an toàn vệ
sinh lao động; xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm quy định của pháp luật về an
toàn, vệ sinh lao động.
5. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh
- Chỉ đạo Liên đoàn lao động cấp huyện, Công đoàn các ngành hướng dẫn
công đoàn cơ sở phối hợp với các doanh nghiệp thực hiện tốt việc tuyên truyền,
tập huấn kiến thức, kỹ năng về an toàn vệ sinh lao động nhằm phòng ngừa tai
nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, cải thiện điều kiện làm việc.
- Phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, giám sát việc thực hiện
chính sách, pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện làm việc
cho người lao động.
6. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh
Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra các đơn vị hoạt động trong
khu công nghiệp thực hiện các quy định của pháp luật về lao động, an toàn vệ
sinh lao động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an toàn vệ sinh lao động.
Thực hiện báo cáo định kỳ, đột xuất về công tác an toàn vệ sinh lao động, tình
hình tai nạn lao động theo quy định.
7. Sở Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
Báo Lào Cai
Tăng cường chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên
truyền các quy định về an toàn vệ sinh lao động, cảnh báo những nguy cơ mất an
toàn lao động để mọi người biết, chủ động phòng tránh; kịp thời công khai
những đơn vị vi phạm nghiêm trọng trong công tác an toàn vệ sinh lao động
(nếu có) trên các phương tiện thông tin đại chúng.
8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố
- Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về an toàn vệ
sinh lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương đến với
các doanh nghiệp, người lao động trong lĩnh vực có hợp đồng lao động và lĩnh
vực không có hợp đồng lao động.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về an
toàn vệ sinh lao động đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên
địa bàn.
- Chỉ đạo UBND xã, phường, thị trấn:
+ Nắm bắt tình hình hoạt động của các doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở
sản xuất, kinh doanh, các đơn vị thi công xây dựng công trình trên địa bàn, kịp
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thời báo cáo khi phát hiện nguy cơ xảy ra sự cố, mất an toàn, tai nạn lao động để
có biện pháp ngăn ngừa.
+ Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức cho người lao
động làm việc không theo hợp đồng lao động (phi chính thức) trên địa bàn để
phòng ngừa tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an toàn lao động.
+ Báo cáo tai nạn lao động làm chết người hoặc làm bị thương nặng từ 02
người trở lên với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và Công an cấp
huyện ngay sau khi nhận được thông tin xảy ra tai nạn lao động đối với người lao
động làm việc không theo hợp đồng lao động trên địa bàn để điều tra, xác định
nguyên nhân và đề ra các biện pháp ngăn ngừa tai nạn lao động tương tự.
9. Các nhà thầu thi công công trình xây dựng, các doanh nghiệp, cơ
sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh
- Rà soát, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về lao động, an
toàn vệ sinh lao động, các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn
lao động; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách đối với người lao động, các biện
pháp cải thiện điều kiện lao động, trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân
cho người lao động, đảm bảo người lao động phải sử dụng đầy đủ phương tiện
bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc theo quy định tại Điều 23 Luật an toàn
vệ sinh lao động.
- Tổ chức huấn luyện an toàn lao động cho toàn bộ người lao động làm
việc tại đơn vị, công trường theo quy định tại Nghị định số 44/2016/NĐ-CP
ngày 15/5/2016 của Chính phủ; lựa chọn người có kinh nghiệm, chuyên môn
phù hợp và được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động để làm công việc có yêu
cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động, tuyệt đối không bố trí người lao
động chưa được huấn luyện an toàn vệ sinh lao động làm các công việc có yêu
cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người lao động chấp hành
pháp luật về an toàn vệ sinh lao động và nội quy, quy trình, tiêu chuẩn, quy
chuẩn, quy phạm về an toàn vệ sinh lao động.
- Thực hiện nghiêm túc công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực hiện nội
quy, quy trình, biện pháp đảm bảo an toàn tại nơi làm việc; thường xuyên tổ
chức kiểm tra, đánh giá các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại, các nguy có xảy ra
tai nạn lao động do ngã cao, điện giật, vật rơi, sập đổ công trình,… để có các
biện pháp phòng ngừa phù hợp.
- Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định về an toàn lao động đối với máy,
thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đang được sử dụng
tại đơn vị, doanh nghiệp và các công trình xây dựng; Thực hiện khai báo sử
dụng các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy
định tại khoản 2 Điều 16 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của
Chính phủ.
- Khai báo bằng cách nhanh nhất (trực tiếp hoặc điện thoại, fax, thư điện
tử) với Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh và Ban Quản lý
Khu kinh tế tỉnh (đối với doanh nghiệp hoạt động trong các khu công nghiệp)
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khi xảy ra tai nạn lao động làm chết người hoặc làm bị thương nặng; trường hợp
tai nạn làm chết người, đồng thời báo ngay cho cơ quan Công an cấp huyện trên
địa bàn nơi xảy ra tai nạn.
- Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid - 19 đối với
người lao động tại các công trình xây dựng, các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,
kinh doanh trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Căn cứ nội dung văn bản, yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; UBND các
huyện, thành phố và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:
- CT, PCT3;
- Như trên;
- CVP, PCVP2;
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh;
- Công an tỉnh;
- Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, KT2, VX3.
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