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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

 Hải Phòng, ngày      tháng 7 năm 2022 

 

                 Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành phố; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện;  

- Các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

 

Ngày 22/3/2022, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có Thông báo số 

843/TB-LĐTBXH về tình hình tai nạn lao động năm 2021; theo đánh giá của 

Bộ, năm 2021 trên toàn quốc đã xảy ra 6.504 vụ tai nạn lao động (giảm 1.876 

vụ, tương ứng với 22,4% so với năm 2020) làm 6.658 người bị nạn (giảm 1.952 

người, tương ứng với 22,67% so với năm 2020) (bao gồm cả khu vực có quan hệ 

lao động và khu vực người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động). 

Trên địa bàn thành phố, năm 2021 đã xảy ra 169 vụ tai nạn lao động 

(Chiếm 2,59% tổng số vụ tai nạn lao động trên toàn quốc) làm 171 người bị tai 

nạn (tăng 17 vụ, tương ứng với 12.5% so với năm 2020), trong đó tai nạn lao 

động chết người là 20 vụ làm 20 người chết (tăng 4 vụ TNLĐ chết người so với 

năm 2020). Theo thống kê 05 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 

06 vụ tai nạn chết người trong quá trình lao động, làm 07 người chết (Tăng 02 

vụ, 03 người chết so với cùng kỳ năm 2021).  

Nhằm chủ động phòng ngừa, hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng mất 

an toàn, vệ sinh lao động, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh Covid-19 đang 

được kiểm soát, các hoạt động sản xuất, kinh doanh đã trở lại hoạt động bình 

thường, Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể thành 

phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa 

bàn thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Các Sở, ban, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân các quận, huyện: 

- Tiếp tục quán triệt thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng 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; Luật 

An toàn, vệ sinh lao động và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan.  

- Thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực đối với 

máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động theo 

quy định tại tại Điều 33 Luật An toàn, vệ sinh lao động, khoản 6, điều 42 Nghị 
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định 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 

của Luật An toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuât an toàn lao 

động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động. 

- Chú trọng hoạt động tuyên truyền, hướng dẫn và thanh tra, kiểm tra 

việc thực hiện quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động theo 

từng lĩnh vực do các Bộ, ngành chủ trì soạn thảo và ban hành theo quy định tại 

khoản 3, Điều 87 Luật An toàn, vệ sinh lao động, Điều 39, Nghị định số 

39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số Điều 

của Luật An toàn, vệ sinh lao động.  

Công tác thanh tra, kiểm tra tập trung vào các doanh nghiệp hoạt động 

trong các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng 

như xây dựng, đặc biệt là các công trình xây dựng trọng điểm, tiếp giáp với khu 

dân cư, đông người qua lại, sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, da giày, khai 

thác mỏ, khoáng sản, cơ khí, luyện kim, cảng biển, truyền tải và cung cấp điện, 

sử dụng thiết bị nâng, thang máy, các công trình vui chơi công cộng có các trò 

chơi tàu lượn cao tốc, đu quay, máng trượt, cáp treo; doanh nghiệp, cơ sở có sử 

dụng nhiều máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, có nhiều 

lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Xem 

xét xử lý nghiêm những hành vi vi phạm về an toàn, vệ sinh lao động. 

- Tăng cường công tác phối hợp tổ chức điều tra tai nạn lao động đối với 

người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động. Công khai hành vi vi 

phạm nghiêm trọng trong công tác an toàn, vệ sinh lao động. Tập trung điều tra, 

xử lý nghiêm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét trách nhiệm hình sự 

đối với tổ chức, cá nhân để xảy ra tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng.  

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã thông tin nhanh nhất với Thanh tra Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội và Công an cấp huyện khi nhận được tin xảy 

ra tai nạn lao động chết người hoặc làm bị thương nặng từ 02 người lao động trở 

lên đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động theo quy 

định tại điểm b, khoản 3, Điều 10 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ;  

- Định kỳ 6 tháng, hàng năm, Ủy ban nhân dân cấp xã báo cáo Ủy ban 

nhân dân cấp huyện về tình hình tai nạn lao động, sự cố kỹ thuật gây mất an 

toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng liên quan đến người lao động làm việc 

không theo hợp đồng lao động xảy ra trên địa bàn; Ủy ban nhân dân cấp huyện 

tổng hợp báo cáo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định tại Khoản 

2, khoản 3, Điều 24 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính 

phủ  trước ngày 10 tháng 7 đối với báo cáo 6 tháng đầu năm và trước ngày 10 

tháng 01 năm sau đối với báo cáo năm. 
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2. Các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn 

thành phố:  

Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động, 

trong đó chú trọng một số nội dung cơ bản sau: 

- Rà soát xây dựng, ban hành và nghiêm túc tổ chức thực hiện kế hoạch, 

nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc.  

- Bố trí bộ phận hoặc người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động, 

người làm công tác y tế, Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động, mạng lưới an toàn 

vệ sinh viên đầy đủ theo quy định của pháp luật. 

- Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động; quan trắc môi trường lao 

động; khám sức khỏe cho người lao động trước khi bố trí làm việc và trước khi 

chuyển sang làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; khám sức khỏe 

định kỳ; khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động theo quy định. 

- Kiểm định kỹ thuật an toàn trước khi đưa vào sử dụng, khai báo với Sở 

Lao động - Thương binh và Xã hội trong khoảng thời gian 30 ngày trước hoặc 

sau khi đưa vào sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, chất có yêu cầu nghiêm ngặt 

về an toàn lao động. 

- Trang bị đúng, đầy đủ, đảm bảo chất lượng, tổ chức kiểm tra, giám sát 

người lao động trong việc tuân thủ quy định sử dụng phương tiện bảo vệ cá nhân. 

- Rà soát thực hiện việc đánh giá rủi ro; xây dựng, ban hành kế hoạch xử 

lý sự cố hoặc ứng cứu khẩn cấp tại nơi làm việc. Chú ý phòng ngừa tai nạn lao 

động do ngã cao, điện giật, vật rơi, đổ sập. 

- Thực hiện đầy đủ các chế độ bảo hộ lao động và chăm sóc sức khỏe 

cho người lao động, đặc biệt đối với người lao động làm nghề, công việc nặng 

nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy 

hiểm theo quy định của pháp luật.  

- Bảo đảm số giờ làm thêm theo đúng quy định của Luật An toàn, vệ 

sinh lao động, Nghị quyết số 17/2022/UBTVQH15, ngày 23/3/2022 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về số giờ làm thêm trong 01 năm, trong 01 tháng của 

người lao động trong bối cảnh phòng, chống dịch Covid-19 và phục hồi, phát 

triển Kinh tế - Xã hội.  

- Tổ chức tự kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động theo quy định, kịp thời 

phát hiện và xử lý những nguy cơ gây tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

Nghiêm khắc xử lý kỷ luật người lao động vi phạm nội quy, quy định, quy trình 

làm việc an toàn. 

- Thực hiện đầy đủ, đúng thời hạn việc báo cáo công tác an toàn, vệ sinh 

lao động, báo cáo tình hình tai nạn lao động định kỳ theo quy định vào phần 

mềm cơ sở dữ liệu về tai nạn lao động của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
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hội kể từ ngày phần mềm hoạt động theo hướng dẫn tại Thông tư số 

13/2020/TT-BLĐTBXH, ngày 27/11/2020 về việc thu thập, lưu trữ, tổng hợp, 

cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động và sự cố kỹ thuật gây 

mất an toàn, vệ sinh lao động nghiêm trọng.   

- Chủ động triển khai các hoạt động hỗ trợ theo quy định tại Nghị định 

số 88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh lao động về bảo hiểm tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp bắt buộc. 

- Nghiên cứu đề nghị áp dụng mức đóng vào Quỹ bảo hiểm tai nạn lao 

động, bệnh nghề nghiệp theo quy định tại Nghị định số 58/2020/NĐ-CP ngày 

27/5/2020 của Chính phủ quy định mức đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc vào quỹ 

bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

3. Đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố, Liên minh Hợp tác xã và 

Doanh nghiệp thành phố, Hội Nông dân thành phố, Phòng Thương mại và 

Công nghiệp Việt Nam chi nhánh Hải Phòng: 

- Tăng cường tuyên truyền vận động người sử dụng lao động, người lao 

động quan tâm, chú ý việc xây dựng, thực hiện tốt nội quy, quy trình, biện pháp 

làm việc đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, cải thiện điều kiện lao động tại nơi 

làm việc; tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật An toàn, vệ sinh lao động cho các 

hội viên, đoàn viên nhằm hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động, đảm bảo 

an toàn, sức khoẻ và tính mạng cho người lao động. 

Các Sở, ban, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các quận, huyện có 

trách nhiệm chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp thuộc lĩnh 

vực, địa bàn quản lý nghiêm túc chấp hành thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân 

dân thành phố tại Văn bản này; kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn 

về Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

thành phố./. 

  
Nơi nhận: 
- Bộ LĐTBXH; 

- TTTU, TTHĐNDTP; 

- CT, các PCT UBND TP; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể TP; 

- UBND quận, huyện, xã, phường, thị trấn; 

- Các đơn vị, DN trên địa bàn TP  

(Quận, huyện gửi); 

- Đài PTTH HP, Báo HP,  

Chuyên đề ANHP, Cổng TTĐT; 

- CPVP; 

- Các phòng VX, NC&KTGS; 

- CV: LĐ; 

- Lưu: VT. 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Khắc Nam 
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