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Kính gửi:  

 - Các Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội, Kinh tế - 

Hạ tầng, Văn hóa – Thông tin huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 569/UBND-KGVX ngày 01/6/2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc phòng ngừa tai nạn lao động tái diễn do thi công 

xây dựng. Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

 1. Các Phòng: Lao động - Thương binh và Xã hội – Dân tộc, Kinh tế - Hạ 

tầng, Văn hóa – Thông tin huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan liên quan 

tiếp tục phổ biến, tuyên truyền Chỉ thị số 29-CT/TW, ngày 18/9/2013 của Ban 

Bí thư 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 

động, quy chuẩn, tiêu chuẩn trong thi công xây dựng, đặc biệt là người lao động 

phải được huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; trang bị, sử dụng phương tiện 

bảo vệ cá nhân; bố trí người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các công 

trình; tổ chức kiểm định các thiết bị an toàn trước khi xây dựng... 

2. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm Văn hóa, thể thao và truyền 

thông huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền 

về thiệt hại, sự cố mất an toàn lao động dẫn đến xảy ra tai nạn lao động liên tục 

xảy ra trong thời gian vừa qua ở các địa phương trong cả nước để người sử dụng 

lao động, người lao động nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong việc bảo đảm 

an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng ngừa tai nạn lao động tại công trình 

xây dựng. 

3. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc chủ trì, phối hợp với 

Phòng Kinh tế - Hạ tầng, UBND các xã, thị trấn tổ chức kiểm tra an toàn lao 

động đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, đặc biệt là các công trình xây dựng 

trên địa bàn đối với nhóm lao động, tổ, đội có thuê mướn lao động để cải tạo nhà 

ở, nhà xưởng, xây dựng tường kè chắn đất, cơ sở sản xuất kinh doanh. 

Phối hợp với các cơ quan liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân, khắc 

phục hậu quả các vụ tai nạn lao động khi xảy ra trên địa bàn huyện, kịp thời 

thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các gia đình có người bị chết và bị thương nhanh 

chóng ổn định, vượt qua khó khăn, mất mát. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng huyện 

chủ trì, phối hợp với Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc, UBND 
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các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc quản lý chất lượng các công trình nhà 

xưởng, nhà công nghiệp có sử dụng kết cấu vách ngăn tường bao che, tường 

ngăn kích thước lớn theo văn bản số 1914/BXD-GĐ ngày 14/8/2019 của Bộ Xây 

dựng. Kiên quyết đình chỉ thi công nếu không đảm bảo an toàn cho người lao 

động, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định pháp luật. 

Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Công an huyện; Trung tâm Văn hóa, thể thao và 

Truyền thông huyện; Ban Quản lý DA ĐTXD;  

- Liên đoàn Lao động huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: Văn thư. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Hướng Thị Thêm 
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