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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ XÂY DỰNG 

 

Số: 166/SXD-QLHĐXD 

V/v tăng cường công tác quản lý đảm 

bảo an toàn lao động trong thi công 

xây dựng  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh Phúc 

 

               Hà Tĩnh, ngày  19 tháng 01 năm 2021 

 

Kính gửi:   

- Các Sở, ban ngành cấp tỉnh; 

- Ban quản lý dự án các công trình xây dựng;  

- UBND các huyện, thành phố, thị xã. 

 

Thực hiện Văn bản số 66/BXD-GĐ, ngày  08 tháng 01 năm 2021 của Bộ 

Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi 

công xây dựng (tài liệu kèm theo văn bản này gửi qua hệ thống gửi nhận điện tử).   

Nhằm hạn chế tối đa tình trạng vi phạm trong hoạt động xây dựng trên địa 

bàn tỉnh, đặc biệt là vi phạm các quy định về an toàn, vệ sinh lao động trong thi 

công xây dựng công trình như đã nêu tại Văn bản số 66/BXD-GĐ, ngày  08 tháng 

01 năm 2021 của Bộ Xây dựng, Sở Xây dựng đề nghị các Sở, ban ngành cấp tỉnh,  

Ban quản lý dự án các công trình xây dựng, UBND các huyện, thành phố, thị xã 

triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường phổ biến, tuyên truyền các quy định của pháp luật về công tác 

quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng theo quy định của Luật 

xây dựng số 50/2014/QH13, Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành 02 Luật này để các chủ thể 

tham gia hoạt động xây dựng hiểu rõ và nghiêm túc thực hiện. 

2. Chỉ đạo, đôn đốc UBND các xã, phường, thị trấn và người dân trên địa 

bàn, thực hiện đúng các quy định của pháp luật trong việc đảm bảo an toàn, vệ sinh 

lao động trên công trường; đặc biệt chú ý đến công tác sử dụng giàn giáo, xe, máy, 

thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng công trình. 

3. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi 

phạm pháp luật về an toàn, kiểm định an toàn, vệ sinh lao động trong thi công xây 

dựng. 

4. Chủ động giải quyết các vướng mắc, khiếu kiện trong quá trình thực hiện 

các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường ở trên địa bàn. 

5. Quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc trong việc 

thực hiện các quy định của pháp luật, các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành 

Trung ương chưa phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, đề nghị tổng hợp 
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báo cáo gửi Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng xem 

xét nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.  

 Trên đây là một số nội dung cần thực hiện ngay, đề nghị các Sở, ban ngành 

cấp tỉnh, Ban quản lý dự án các công trình xây dựng, UBND các huyện, thành phố, 

thị xã nghiêm túc triển khai thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên;   

- UBND tỉnh (báo cáo);   

- Giám đốc sở (báo cáo); 

- Lưu : VT-QLHĐXD.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Hà 

 
  

 


		soxaydung@hatinh.gov.vn
	2021-01-19T09:32:58+0700




