
UBND TỈNH TÂY NINH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ XÂY DỰNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:            /SXD-QLXD Tây Ninh, ngày        tháng       năm 2021 
V/v tăng cường công tác quản lý 

đảm bảo an toàn lao động 

trong thi công xây dựng 

 

Kính gửi: 

- Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh do Văn phòng UBND 

tỉnh truyền đạt tại Văn bản số 363/VP-KT ngày 14/01/2021 về việc tăng cường 

công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng. Trong đó, 

UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai, 

thực hiện theo nội dung đề nghị của Bộ Xây dựng tại Văn bản số 66/BXD-GĐ 

ngày 08/01/2021 về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao động 

trong thi công xây dựng. 

Để đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình, đặc biệt là khoảng 

thời gian trước thềm Tết Nguyên đán, Sở Xây dựng đề nghị các cơ quan, đơn vị 

khẩn trương thực hiện theo các nội dung sau: 

1. Đối với Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

Chỉ đạo phòng chuyên môn trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra sự tuân thủ 

các quy định pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn 

do mình quản lý theo các nội dung sau: 

- Yêu cầu các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng thực hiện nghiêm các 

quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên công trường; cương quyết dừng 

sử dụng giàn giáo, xe, máy, thiết bị thi công có nguy cơ mất an toàn; xử lý nghiêm 

các tổ chức, cá nhân vi phạm (nếu có). 

- Yêu cầu chủ đầu tư, người sở hữu, quản lý, khai thác, sử dụng, vận hành 

xe, máy, thiết bị thi công trên công trường phải thực hiện đầy đủ các quy định về 

kiểm định an toàn; đặc biệt lưu ý phải kiểm tra thông tin về điều kiện năng lực của 

các tổ chức, cá nhân hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động; báo cáo các tổ 

chức, cá nhân vi phạm về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ 

Xây dựng.  



  

2.  Đối với các doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh: 

Thực hiện nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động trên công 

trường. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị gửi ý kiến về Sở Xây 

dựng để tổng hợp, xem xét giải quyết. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (danh sách đính kèm); 

- Website Sở; 

- Lưu VT, QLXD. 
Thiện 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

  

 


		2021-01-26T03:26:39+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2021-01-26T07:11:39+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2021-01-26T07:11:40+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2021-01-26T07:11:41+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2021-01-26T07:11:42+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử




