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UBND TỈNH PHÚ THỌ 

BAN QUẢN LÝ CÁC KCN 

 

Số:        /BQLKCN-ĐT&XD      

V/v triển khai Tháng hành động 

về an toàn, vệ sinh lao động ngành 

xây dựng năm 2021. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Phú Thọ, ngày       tháng 4 năm 2021 

  

 

 

 

 
Kính gửi:  

 - Các Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp; 

 - Chủ đầu tư các Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp. 

 

Thực hiện Kế hoạch triển khai Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động 

ngành xây dựng năm 2021 tại Văn bản số 884/BXD-GĐ ngày 16 tháng 3 năm 2021 của 

Bộ Xây dựng với chủ đề: “Tăng cường đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về an 

toàn, vệ sinh lao động và sự tham gia của an toàn, vệ sinh viên trong ngành Xây dựng”, 

thời gian: từ ngày 01/5/2021 đến ngày 31/5/2021; Văn bản số 624/SXD-GĐ ngày 13 

tháng 4 năm 2021 của Sở Xây dựng, Ban quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ đề nghị 

các Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp, Chủ đầu tư các khu 

công nghiệp, cụm công nghiệp thực hiện các nội dung sau: 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, truyền thông về chủ trương, chính sách của 

Đảng, pháp luật của Nhà nước và các văn bản hướng dẫn của Bộ về công tác ATVSLĐ 

trong xây dựng; 

2. Tuyên truyền các quy định mới của pháp luật về quản lý an toàn trong thi công 

xây dựng công trình theo quy định tại Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 số 

62/2020/QH14 và Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ.  

3. Tiến hành treo băng rôn khẩu hiệu hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ 

tại trụ sở cơ quan, đơn vị với nội dung: “ Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về an 

toàn, vệ sinh lao động năm 2021”, “Doanh nghiệp và người lao động chủ động thực 

hiện các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm về an toàn, vệ sinh lao động”, “Tăng cường 

đánh giá, kiểm soát các nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại nơi làm việc” (Khẩu hiệu của 

Bộ Xây dựng ban hành năm 2021) . 

4. Hướng dẫn các bộ phận sản xuất tổ chức các nội dung, hoạt động hưởng ứng 

Tháng hành động về ATVSLĐ phù hợp, hiệu quả; thực hiện tốt nội quy, quy trình, biện 

pháp đảm bảo ATVSLĐ và phòng chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. 

5. Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức kiểm tra, hướng dẫn về công tác 

ATVSLĐ tại các doanh nghiệp, công trình đang thi công xây dựng, chú trọng kiểm tra: 

việc lập, chấp thuận kế hoạch tổng hợp về ATVSLĐ; các biện pháp đảm bảo an toàn 

chi tiết đối với những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động cao; biện pháp đảm 

bảo ATVSLĐ đối với máy thi công; trách nhiệm kiểm tra, giám sát về an toàn lao động 

và bảo vệ môi trường của các chủ thể tại công trình; kiểm tra, hướng dẫn công tác tổ 
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chức đánh giá, quản lý nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ tại công trình đang thi công xây 

dựng theo quy định của pháp luật về ALVSLĐ; 

6. Rà soát, kiện toàn hệ thống quản lý công tác ATVSLĐ tại cơ quan, đơn vị; rà 

soát, bổ sung các quy định, quy chế về quản lý ATVSLĐ; nghiên cứu, tổ chức đánh giá, 

quản lý nguy cơ rủi ro về ATVSLĐ có hiệu quả; 

7. Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao 

động trong xây dựng. 

8. Quản lý chặt chẽ các hoạt động sử dụng máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về ATVSLĐ; thường xuyên tổ chức tự kiểm tra, giám sát về công tác ATVSLĐ và 

phòng chống cháy nổ tại nơi làm việc; xử lý nghiêm túc các trường hợp vi phạm quy 

định về ATVSLĐ; hạn chế thấp nhất để xảy ra sự cố, cháy nổ, tai nạn lao động nghiêm 

trọng trong xây dựng. 

Ban Quản lý các khu công nghiệp Phú Thọ đề nghị các Chủ Doanh nghiệp trong 

các Khu công nghiệp, cụm công nghiệp; Chủ đầu tư các khu công nghiệp, cụm công 

nghiệp tích cực tổ chức, thực hiện các nội dung trên và tổng hợp báo cáo kết quả về 

phòng Đầu tư và Xây dựng Ban Quản lý các KCN trước ngày 15/6/2021 (báo cáo theo 

mẫu quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao 

động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn tổ chức Tháng hành động về ALTVLĐ hàng 

năm), để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ Xây dựng)./. 

 

 Nơi nhận:                                                                 
- Như trên;  

- TB, các PTB; 

- Chánh văn phòng; 

- TTPTHT&DVKCN; 

- Lưu: VT; ĐTXD. 

 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Nguyễn Ngọc Hanh  
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