
UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NHƯ XUÂN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-LĐTBXH Như Xuân,  ngày        tháng 3 năm 2021 
   V/v triển khai công tác đảm bảo 

         an toàn, vệ sinh lao động 

  

 

       Kính gửi:  

                             - Trưởng Phòng Kinh tế hạ tầng; 

                          - Trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

                          - Trưởng Ban quản lý khai thác công trình thủy lợi huyện; 

                              - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện; 

                             - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; 

                              - Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện. 

 

 Thực hiện Công văn số 756/SLĐTBXH-LĐVL ngày 22/3/2021 của Sở lao 

động - Thương binh và Xã hội, về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh 

lao động; Chủ tịch UBND huyện đề nghị Trưởng các phòng, ban chuyên môn phối 

hợp với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Đối với các phòng, ban cấp huyện 
          Phòng Kinh tế - hạ tầng; Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; Ban 

quản lý khai thác công trình thủy lợi huyện: Thường xuyên hướng dẫn, kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối với các doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất,  kinh doanh trên địa bàn. Đặc  biệt là những  đơn vị, cơ sở  

có khai thác  đá làm vật liệu xây dựng và  những  nơi có  công trình xây dựng nhà 

cao tầng  đang thi công  (những công  trình  có  sử  dụng  cẩu  tháp  vươn  ra  

đường  đi  lại  và  gần  khu  dân  cư không được che chắn..). 

2. Đối với Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

  Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động đối 

với người lao động làm việc không theo Hợp đồng lao động. Khai báo, thống kê 

báo cáo và phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra tai nạn lao động xảy ra đối 

với người lao động làm việc không theo Hợp đồng lao động (HĐLĐ). 

3. Đề nghị Liên đoàn Lao động huyện 

  Chỉ đạo công đoàn cơ sở phối hợp với cơ quan chức năng và chủ sử dụng lao 

động để hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao 

động đối với người lao động làm việc trong các cơ sở, doanh nghiệp sản  xuất, kinh 

doanh. Tuyên truyền lồng ghép Tháng công nhân với Tháng hành động an toàn, vệ 

sinh lao động tại các doanh nghiệp. 

 4. Đối với các doanh nghiệp 

  Tuân  thủ pháp luật lao động, an toàn - vệ sinh lao động, các tiêu chuẩn kỹ 

thuật về an toàn - vệ sinh lao động nhằm đảm bảo điều kiện làm việc an toàn, vệ 

sinh cho người lao động.  

Đề nghị các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo, kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện công tác an toàn - vệ sinh lao động theo chức năng, 



nhiệm vụ được giao; các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn 

huyện nghiêm túc thực hiện các quy định về an toàn, vệ sinh lao động theo đúng 

quy định của pháp luật. Trong quá trình thực hiện có vấn đề gì vướng mắc phản 

ánh về UBND huyện (qua phòng Lao động - TBXH huyện) để phối hợp giải 

quyết./. 

 

Nơi nhận:                                KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên (thực hiện);                                                                      PHÓ CHỦ TỊCH  
- Phó Chủ tịch VX UBND huyện;                                                             

- Lưu: VT, LĐTBXH.   

 

 

 

 

 

             Lê Anh Tuấn 
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