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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường phòng ngừa tai
nạn lao động, đảm bảo
ATVSLĐ - PCCN trong dịp tết
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021

Kính gửi:

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh.

Năm 2020 công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ
(ATVSLĐ-PCCN) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm chỉ
đạo thực hiện và đã đạt được nhiều kết quả, góp phần phát triển kinh tế - xã hội
của địa phương. Tuy nhiên, tình hình tai nạn lao động, các sự cố, cháy nổ, đặc
biệt là các vụ tai nạn lao động chết người, bị thương nhiều người, sự cố cháy, mất
an toàn vẫn còn xảy ra ở một số địa phương, doanh nghiệp,…. Theo số liệu báo
cáo của các cơ quan, địa phương, doanh nghiệp, năm 2020 trên địa bàn tỉnh xảy
ra 17 vụ tai nạn lao động làm 17 người chết (tăng 03 vụ tai nạn lao động chết
người và 03 người chết so với năm 2019), trong đó có 4 người chết do tai nạn
giao thông; 26 vụ cháy, làm 1 người chết, ước tổng thiệt hại sấp xỉ 3 tỷ đồng.
Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn là do: (1) Người sử dụng lao động và
người lao động chưa thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật ATVSLĐ; (2)
Công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng và chủ đầu tư trong lĩnh vực
thi công xây dựng công trình chưa bảo đảm theo quy định (như lập biện pháp an
toàn thi công, kiểm tra, giám sát trong tổ chức thực hiện,… nhất là những doanh
nghiệp ở tỉnh ngoài); doanh nghiệp không thực hiện đúng nội dung cam kết
trong hồ sơ thầu về đảm bảo an toàn lao động trong thi công; (3) Công tác tuyên
truyền, huấn luyện ATVSLĐ đối với người lao động còn hạn chế; (4) Đối với
các vụ tai nạn lao động xảy ra trong quá trình người lao động tham gia giao
thông đường bộ, hầu hết nguyên nhân do người lao động chủ quan, vi phạm
Luật An toàn giao thông đường bộ; (5) Công tác kiểm tra giám sát an toàn lao
động trong một số doanh nghiệp chưa được chú trọng; ý thức chấp hành quy
trình, kỹ thuật an toàn của người lao động chưa cao, còn chủ quan, làm ẩu,…
dẫn đến bị tai nạn lao động.
Để chủ động phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn lao động, sự cố cháy, nổ
trong thời gian tới, đồng thời đảm bảo ATVSLĐ-PCCN trong dịp tết Nguyên
đán Tân Sửu năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai yêu cầu:
1. Các cơ quan, doanh nghiệp tổ chức quán triệt, thực hiện đầy đủ các văn
bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác ATVSLĐ - PCCN:

- Chương trình hành động số 148-CTr/TU ngày 26/12/2013 của Tỉnh ủy
Lào Cai về thực hiện 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; Công văn số 5987/UBNDVX ngày 13/12/2017 của UBND tỉnh về tăng cường quản lý nhà nước về
ATVSLĐ, giảm thiểu tai nạn lao động; Công văn số 1653/UBND-VX ngày
23/4/2018 về tăng cường quản lý, thực hiện công tác ATVSLĐ, giảm thiểu tai
nạn lao động trong lĩnh vực xây dựng; Công điện số 10/CĐ-CT ngày 07/9/2018
của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai tăng cường bảo đảm công tác ATVSLĐ,
phòng ngừa sự cố hóa chất.
- Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 13/4/2017 của UBND tỉnh Lào Cai về
tăng cường công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn tỉnh; Công văn số
4568/UBND-QLĐT ngày 26/9/2017 về việc tăng cường thực hiện các biện pháp
bảo đảm an toàn về phòng cháy, chữa cháy; Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày
26/10/2020 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý vật liệu nổ
công nghiệp và tiền chất nổ trên địa bàn tỉnh Lào Cai.
2. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; UBND các huyện, thị xã, thành phố; các
doanh nghiệp tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm trong công tác lãnh
đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ thuộc phạm vi, lĩnh vực
quản lý; làm rõ nguyên nhân xảy ra đối với các vụ tai nạn lao động, sự cố cháy
nổ, đặc biệt là các vụ tai nạn lao động chết người, bị thương nhiều người xảy ra
tại địa phương, doanh nghiệp trong thời gian qua, đề ra các biện pháp ngăn ngừa
tái diễn.
3. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Chủ trì, phối hợp với các sở,
ngành chức năng tăng cường triển khai, hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị, doanh
nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc các
quy định của Luật An toàn vệ sinh lao động và các văn bản pháp luật liên quan;
tổ chức thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về
ATVSLĐ đối với các doanh nghiệp, cơ sở trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các
lĩnh vực, ngành nghề có nhiều yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, những
công trình tập trung nhiều lao động, khu vực đông dân cư, nhiều người và
phương tiện qua lại, có nguy cơ cao xảy ra tai nạn lao động; kịp thời phát hiện,
xử lý hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền xử lý nghiêm minh các trường hợp vi
phạm; tập trung điều tra, kết luận những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng đã
xảy ra, đồng thời xử lý những tổ chức, cá nhân vi phạm pháp luật ATVSLĐ gây
hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật.
4. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan 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 định kỳ, phát hiện
bệnh nghề nghiệp, quan trắc môi trường lao động, phòng, chống tai nạn thương
tích và xây dựng cộng đồng an toàn.
5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ động, phối hợp triển khai
thực hiện ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp, nhất là trong việc sử dụng
thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, phân bón, thức ăn chăn nuôi, … kiểm tra
hướng dẫn công tác an toàn lao động trong việc sử dụng máy, thiết bị dùng để
sản xuất trong nông nghiệp, trong các làng nghề.

6. Các Sở, ngành: Giao thông vận tải - Xây dựng, Công thương, Tài
nguyên và Môi trường, Công an tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ của ngành tăng
cường công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
ATVSLĐ-PCCN đến các đối tượng thuộc phạm vi, lĩnh vực quản lý; tăng cường
phối hợp với các sở, ngành, địa phương thanh tra, kiểm tra công tác ATVSLĐPCCN đối với các doanh nghiệp, cơ sở thuộc phạm vi quản lý có nguy cơ cao
xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ, đặc biệt là các công trình xây dựng dân dụng,
công nghiệp, công trình tiếp giáp khu dân cư, đường giao thông; xử lý nghiêm
minh các hành vi vi phạm theo thẩm quyền.
7. Đề nghị Liên đoàn Lao động tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan
thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn vệ
sinh lao động, đảm bảo việc thực hiện nội quy, quy chế và các biện pháp bảo
đảm ATVSLĐ, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động; bảo đảm chế
độ, quyền lợi chính đáng của người lao động; kiến nghị xử lý tai nạn lao động
theo quy định của pháp luật.
8. Các cơ quan thông tin đại chúng: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - Truyền
hình tỉnh tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền các quy định về ATVSLĐPCCN, đồng thời cảnh báo những nguy cơ mất an toàn, các hành vi vi phạm
pháp luật về ATVSLĐ, công khai các trường hợp vi phạm ATVSLĐ-PCCN trên
các phương tiện thông tin đại chúng; kịp thời thông tin, cảnh báo những nơi có
nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, cháy, nổ để mọi người biết và phòng tránh.
9. UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát nắm bắt
tình hình hoạt động và công tác bảo đảm ATVSLĐ-PCCN của các doanh
nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất, kinh doanh, các làng nghề trên địa bàn, chú
trọng kiểm tra các công trình xây dựng dân dụng, nhà ở của nhân dân, khu vực
dân cư ven sông suối, chân mái ta luy, … có biện pháp di dời nhân dân ra khỏi
vùng có nguy cơ sạt lở, sập đổ công trình; tăng cường tuyên truyền cho nhân
dân, người lao động nắm được các quy định của pháp luật về ATVSLĐ để kịp
thời phát hiện, cung cấp thông tin về các sự cố, cháy nổ, tai nạn lao động.
10. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh nghiêm túc thực hiện
Luật An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản pháp luật có liên quan; các tiêu
chuẩn, quy chuẩn, quy phạm về an toàn, vệ sinh lao động- phòng chống cháy nổ
và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh về công tác an toàn, vệ sinh lao
động; lập kế hoạch, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với công
trình và nơi làm việc; tổ chức huấn luyện, hướng dẫn người lao động các quy
định và biện pháp làm việc an toàn; thực hiện đầy đủ chế độ, chính sách về an
toàn, vệ sinh lao động cho người lao động; bố trí cán bộ có chuyên môn làm
công tác an toàn, vệ sinh lao động theo quy định; tăng cường công tác tự kiểm
tra, giám sát việc thực hiện nội quy, quy trình làm việc và biện pháp bảo đảm an
toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc; thực hiện kiểm định, khai báo sử dụng
máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao
động theo quy định.
11. Tăng cường triển khai đảm bảo công tác ATVSLĐ-PCCN trong dịp
tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021, tập trung làm tốt những nội dung sau:

- Tổ chức thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức của nhân dân,
người lao động chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, không để xảy ra
tai nạn lao động, sự cố cháy, nổ, ... để đón xuân, vui tết an toàn và phòng chống
Covid-19.
- Tổ chức kiểm tra công tác bảo đảm an toàn cháy, nổ thuộc phạm vi quản
lý, đặc biệt đối với các khu vực, địa điểm tập trung đông người, chợ văn hóa,
khu du lịch, vui chơi giải trí, các hoạt động lễ hội và các cơ sở, sản xuất, kinh
doanh có tiềm ẩn cao dễ xảy ra cháy, nổ, gây tai nạn lao động như: sử dụng vật
liệu nổ công nghiệp, điện, kinh doanh xăng dầu, khí hóa lỏng, kho chứa vật tư
hàng hóa, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động,... các hoạt động
khai thác, chế biến khoáng sản, luyện kim, sản xuất hóa chất; thi công cơ sở hạ
tầng, dân dụng, công nghiệp; chế biến nông, lâm sản,… Quá trình kiểm tra phát
hiện và xử lý kịp thời những sai phạm theo quy định của pháp luật.
- Bố trí lực lượng phòng cháy, chữa cháy, trang bị phương tiện cứu nạn,
cứu hộ, phòng cháy, chữa cháy ở ngành, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở xã,
phường, thị trấn,... đảm bảo tham gia ứng cứu kịp thời khi tai nạn, sự cố (nếu có)
xảy ra.
Yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị
xã, thành phố; Giám đốc các doanh nghiệp nghiêm túc thực hiện các nội dung
chỉ đạo nêu trên và đề nghị các đoàn thể phối hợp triển khai thực hiện; báo cáo
về UBND tỉnh (qua Sở Lao động - Thương binh và Xã hội): Báo cáo nhanh
công tác triển khai trước ngày 06/02/2021, báo cáo kết quả thực hiện trước ngày
25/02/2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Lao động - TBXH;
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Báo Lào Cai; Đài PT-TH tỉnh (đưa tin);
- CVP, PCVP;
- Cổng TTĐT tỉnh (đăng tin);
- Lưu: VT, TH2,3, XDCB, VX3.
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