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UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 04/CT-UBND

Hà Nam, ngày 26 tháng 4 năm 2018

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

CHỈ THỊ
V/v tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao ñộng trên ñịa bàn tỉnh
Trong những năm qua, công tác An toàn, vệ sinh lao ñộng (ATVSLð)
trên ñịa bàn tỉnh ñược cấp ủy ðảng, chính quyền các Ban, ngành, ñoàn thể quan
tâm chỉ ñạo, lãnh ñạo, triển khai thực hiện ñồng bộ, hiệu quả, nhận thức của chủ
sử dụng lao ñộng và người lao ñộng về ATVSLð từng bước ñược nâng cao, số
vụ tai nạn lao ñộng giảm, không xảy ra tai nạn lao ñộng nghiêm trọng, môi
trường, ñiều kiện lao ñộng cơ bản ñược ñảm bảo. Tuy nhiên, việc chấp hành
pháp luật về ATVSLð, ñặc biệt trong các lĩnh vực xây dựng, khai thác khoáng
sản còn hạn chế. Nguyên nhân chủ yếu do các tổ chức, cá nhân sử dụng lao ñộng
chưa tuân thủ nghiêm pháp luật về ATVSLð; người lao ñộng chưa ñược trang bị
ñầy ñủ kiến thức, kỹ năng, phương tiện bảo vệ, thiếu chủ ñộng trong phòng ngừa
tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp; công tác quản lý Nhà nước về ATVSLð có
mặt chưa ñáp ứng ñược yêu cầu.
ðể phòng ngừa giảm thiểu tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp, bảo ñảm
sức khoẻ, an toàn cho người lao ñộng, góp phần ổn ñịnh và phát triển sản xuất,
Ủy ban nhân dân tỉnh (UBND) yêu cầu:
1. Giám ñốc các Sở, ban, ngành, hội, ñoàn thể của tỉnh; Chủ tịch UBND
các huyện, thành phố; các doanh nghiệp, cơ sở có sử dụng lao ñộng trên ñịa bàn
tỉnh thực hiện nghiêm một số nội dung sau:
- Tập trung tuyên truyền, phổ biến Luật ATVSLð năm 2015 và các văn
bản hướng dẫn thi hành ñến tất cả các ñối tượng thuộc trách nhiệm quản lý, nhất
là các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và người lao ñộng. Tiếp tục triển
khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư;
Chỉ thị số 01/CT-BLðTBXH ngày 10/6/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao ñộng Thương binh và Xã hội; Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ trưởng
Bộ Xây dựng.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát công tác ATVSLð; phối hợp,
xác minh, ñiều tra, xử lý các vụ tai nạn lao ñộng nghiêm trọng, chết người;
nhanh chóng làm rõ nguyên nhân; xem xét, xử lý nghiêm trách nhiệm của các tổ
chức, người ñứng ñầu và những cá nhân có liên quan trong việc ñể xảy ra tai nạn
lao ñộng theo quy ñịnh của pháp luật. Kịp thời biểu dương, khen thưởng ñối với
tổ chức, cá nhân thực hiện tốt công tác ATVSLð.
- Xây dựng và triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch ñảm bảo ATVSLð của
tỉnh ñến năm 2020, các hoạt ñộng hưởng ứng Tháng hành ñộng về ATVSLð hằng
năm.

