UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH THANH HOÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 603 /UBND-CN

Thanh Hoá, ngày 13 tháng01 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường công tác quản lý
đảm bảo an toàn lao động trong
thi công xây dựng.

Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án.
Thời gian qua, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
đã xảy ra một số sự cố nghiêm trọng có liên quan đến máy, thiết bị sử dụng
trong thi công xây dựng như: sự cố gẫy sàn treo nâng người tại công trình số 16
Nguyễn Công Trứ, quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội, tháng 7/2020; sự cố rơi máy
vận thăng tại công trình Trụ sở làm việc Sở Tài chính Nghệ An, Đại lộ Lê Nin,
TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, tháng 01/2021; sự cố liên quan đến máy ép cọc tại xã
Phú Hòa, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh, tháng 01/2021, v.v. Các sự cố trên
không những gây thiệt hại về người, tài sản, còn gây bức xúc trong dư luận xã
hội, ảnh hưởng đến tâm lý của người lao động và người dân đang sinh sống hoặc
tham gia giao thông gần các công trình đang thi công xây dựng. Thực hiện ý
kiến chỉ đạo của Bộ Xây dựng tại Công văn số 66/BXD-GĐ ngày 08/01/2021 về
việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây
dựng (có gửi kèm theo), Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn; UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức
năng, nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 3780/2017/QĐ-UBND ngày
05/10/2017 của UBND tỉnh (về phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà
nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh
Thanh Hoá) tăng cường công tác kiểm tra sự tuân thủ các quy định pháp luật về
an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn; đặc biệt chú ý đến công
tác quản lý, sử dụng giàn giáo, xe, máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng
theo các nội dung sau:
- Yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thực hiện nghiêm các
quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên công trường; cương quyết
dừng sử dụng đối với giàn giáo, xe, máy, thiết bị thi công có nguy cơ mất an
toàn hoặc đình chỉ thi công công trình (nếu cần thiết); xử lý nghiêm các tổ chức,
cá nhân vi phạm.

- Yêu cầu chủ đầu tư, người sở hữu, quản lý, khai thác, sử dụng, vận hành
xe, máy, thiết bị thi công trên công trường phải thực hiện đầy đủ các quy định về
kiểm định an toàn; đặc biệt lưu ý phải kiểm tra thông tin về điều kiện năng lực
của các tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; đình
chỉ hoạt động của các tổ chức, cá nhân vi phạm và báo cáo về Bộ Xây dựng để
xử lý theo quy định.
2. Giao Sở Xây dựng thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ
quan, đơn vị thực hiện nội dung chỉ đạo nêu trên, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh
những vấn đề vượt thẩm quyền./.
Nơi nhận:
- Như trên (thực hiện);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Chánh VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CN.(Mld21)
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