
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /SXD-QLXD 

 

Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2023 
V/v tăng cường công tác đảm bảo an 

toàn trong thi công công trình xây 

dựng trên địa bàn tỉnh 

 

 

Kính gửi: - Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- Chủ đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; 

- Các nhà thầu thi công xây dựng trên địa bàn. 

                                

Thực hiện Công văn số 15/VP-KT ngày 03/01/2023 của Văn phòng 

UBND tỉnh về việc thực hiện Công điện hỏa tốc số 01/CĐ-TTg ngày 02/01/2023 

của Thủ tướng Chính phủ.  

Ngày 31/12/2022 tại công trường thi công dự án cầu Rọc Sen, xã Phú Lợi, 

huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp đã xảy ra sự cố làm 01 cháu bé rơi xuống và 

mắc kẹt trong ống cọc bê tông đóng sâu dưới lòng đất. Để tránh xảy ra các sự cố 

đáng tiếc như đã nêu trên, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan 

thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

1. Thực hiện tốt các nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 

1502/UBND-KT ngày 14/12/2022 về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo 

an toàn lao động trong thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.  

2. Các chủ đầu tư, nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh 

- Thực hiện ngay công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về đảm 

bảo an toàn, vệ sinh lao động trên công trường theo các quy định như: Luật An 

toàn, vệ sinh lao động năm 2015; Nghị định 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 

của Chính phủ quy đinh chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn, vệ sinh 

lao động; Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây 

dựng hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-

CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của 

Chính phủ.  

- Tăng cường công tác quản lý và giám sát việc sử dụng giàn giáo, xe, 

máy, thiết bị sử dụng trong thi công xây dựng. Không sử dụng giàn giáo, xe, 

máy, thiết bị thi công có nguy cơ mất an toàn lao động, như: giàn giáo bị han rỉ, 

các bộ phận liên kết với nhau và với công trình không chắc chắn, không đảm 

bảo yêu cầu kỹ thuật; xe, máy, thiết bị không có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đã 

hết thời hạn sử dụng, không được kiểm định trước khi đưa vào sử dụng và kiểm 

định định kỳ trong quá trình sử dụng, không còn bảo đảm được chất lượng; thực 

hiện quản lý chặt chẽ người ra, vào công trường đang xây dựng, không để người 

không có nhiệm vụ vào công trường gây mất an toàn cho công trình hoặc để xảy 

ra tai nạn tại trên công trường… 
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- Trong quá trình tổ chức thi công xây dựng, đề nghị rà soát lại việc thực 

hiện trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu thi công, bộ phận quản lý an toàn lao 

động, người lao động, trong việc thực hiện các quy định hiện hành về đảm bảo 

an toàn lao động trong thi công xây dựng.  

- Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng: thực hiện tốt các quy định về an 

toàn lao động trong thi công xây dựng công trình. Trong đó chú trọng các nội 

dung liên quan đến an toàn lao động như: bố trí đủ nhân lực thực hiện quản lý an 

toàn trong thi công xây dựng và yêu cầu cán bộ phụ trách an toàn lao động thực 

hiện nghiêm túc trách nhiệm theo quy định tại khoản 17 Điều 14 Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội 

dung về quản lý chất lượng thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đối với nhà thầu thi công xây  dựng khi xét thấy 

biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an 

toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất 

an toàn lao động; thực hiện báo cáo cáo về biện pháp đảm bảo an toàn đến cơ 

quan chuyên môn về xây dựng theo quy định trong trường hợp thi công xây 

dựng công trình có vùng nguy hiểm ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng.  

- Đối với nhà thầu thi công xây dựng: thực hiện nghiêm túc trách nhiệm 

theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 

Chính phủ. Trong đó chú trọng các nội dung liên quan đến an toàn lao động như: 

xây dựng kế hoạch tổng hợp về an toàn theo các nội dung theo quy định tại Phụ 

lục III Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ (các biện 

pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc có nguy cơ mất an toàn 

lao động cao đã được xác định trong kế hoạch tổng hợp về an toàn) trình chủ 

đầu tư chấp thuận; xác định vùng nguy hiểm trong thi công xây dựng công trình; 

cử người thực hiện công tác quản lý an toàn lao động (người thực hiện công tác 

quản lý an toàn lao động có trách nhiệm thực hiện đầy đủ các nội dung theo quy 

định tại khoản 18 Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP); tổ chức thực hiện kế 

hoạch tổng hợp về an toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện; thực 

hiện dừng dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, 

sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn 

trước khi tiếp tục thi công; khắc phục hậu quả tai nạn lao động, sự cố gây mất an 

toàn lao động xảy ra trong quá trình thi công xây dựng công trình.  

- Đối với nhà thầu giám sát thi công xây dựng: thực hiện nghiêm túc trách 

nhiệm theo quy định tại Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 

của Chính phủ. Trong đó chú trọng các nội dung liên quan đến an toàn lao động 

như: kiểm tra biện pháp thi công xây dựng của nhà thầu so với thiết kế biện 

pháp thi công đã được phê duyệt. Chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các 

biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ 

mất an toàn lao động cao trong thi công xây dựng công trình; giám sát việc thực 

hiện các quy định về quản lý an toàn trong thi công xây dựng công trình; giám 

sát các biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận, công tác quan trắc 

công trình; yêu cầu nhà thầu tạm dừng thi công khi xét thấy biện pháp thi công 
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không đảm bảo an toàn, vi phạm các quy định về quản lý an toàn lao động làm 

xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây mất an toàn lao động; 

chủ trì, phối hợp với các bên liên quan giải quyết những vướng mắc, phát sinh 

trong quá trình thi công xây dựng công trình và phối hợp xử lý, khắc phục sự cố 

theo quy định.  

3. UBND các huyện và thành phố 

- Tuyên truyền đến các chủ đầu tư, các nhà thầu xây dựng công trình trên 

địa bàn do mình quản lý, thực hiện nghiêm túc các quy định về đảm bảo an toàn 

lao động trong thi công xây dựng công trình. 

- Tổ chức các đoàn kiểm tra các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn nhằm 

đảm bảo các quy định pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng công trình, 

các quy định về kiểm định an toàn thiết bị trên công trường; xử lý nghiêm các 

chủ đầu tư, nhà thầu vi phạm theo quy định.  

Sở Xây dựng trân trọng đề nghị các sở, ban, ngành; UBND các huyện, 

thành phố và các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh 

quan tâm, triển khai thực hiện./. 

(gửi kèm Công văn số 15/VP-KT ngày 03/01/2023 của Văn phòng UBND 

tỉnh; Công văn số 1502/UBND-KT ngày 14/12/2022 của UBND tỉnh; Công điện 

hỏa tốc số 01/CĐ-TTg ngày 02/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ)  
 

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Như trên;  

- UBND tỉnh (b/c);  

- Lãnh đạo Sở;  

- Website Sở Xây dựng;  

- Lưu: VT, QLXD(THT).  
 Trương Trung Hiếu 
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