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Hoàng Mai, ngày4 tháng 10 nárn 2019

V/v trin khai các giãi pháp phông ngra
tai nn lao dng các tháng cuôi nàm 2019

KInh giri:
- Lien doàn Lao dng qun Hoàng Mai;
- Phông Quãn l do thj; Di quãn l trt ti1 xây dirng do thj;
Ban quàn l d%r an dâu tu xây dirng;
- UBND các phuing thuc Qun.
Can ci1 Cong van s 33 13/LDTBXH-VLATLD cUa Sâ Lao dng ThuGng
binh và Xà hi thành ph Ha Ni v vic thông báo tInh hInh tai nan lao dng 6
tháng du nàm và trin khai các giãi pháp phông ngi'ra tai nin lao dng các tháng
cui nàm 2019. Trong do nêu rO thành ph Ha Ni là dja phuo'ng d xãy ra nhiu
v1i tai nan lao dng so vói toàn quc, dc bit là tai nan lao dng trong khu virc
không theo hqp dng lao dng, cii th nhii sau: Tng s vi1 tai nan lao dng
(TNLD):' 191 vi lam 214 ngui bj nan (30 v11 TNLD nghiêm tr9ng lam 30 nguYi
cht, 60 ngixôi bj thuang nng), trong do khu viicnguôi lao dng lam vic không
theo hçip ding lao dng xãy ra 111 vi TNLD lam 128 ngithi bj nan (15 vçi TNLD
nghiêm trng lam 15 nguôi ch&, 38 ngui bj thizang nng).
D chü dng ngàn ngra, giàm thiu s các vii tai nan lao dng trong thai gian
tâi, UBND Qun yeu cu các phOng, ban ngành và UBND các phung pMi hçp
trin khai mt s giài pháp nhm han ch xây ra tai nan lao dng và các sr
nhu sau:
- Tng cu?ng thanh tra, kirn tra vic chip hành quy djnh pháp 1ut v an toàn, v
sinh lao dng cüa các doanh nghip trén dja bàn; khn tnrang trin khai cong tác an
toàn, v sinh lao dng theo Lu.t An toàn, 4 sinh lao dng và các van bàn huâng dn;
th chrc cong tác tuyên truyn, ph bin kin thüc pháp lut v an toàn, 4 sinh lao dng
phü hçip vi trng linh vi1c và ngành ngh.
- Tang cuO'ng t chüc thông tin tuyên tmyn trén h thng truyn thanh, cOng thông
tin diên tCr nhiim nãng cao nhn thirc, thi'rc và trách nhim cüa ngixôi sà diing lao dng,
ngu'èi lao c1ng và cong dng v cOng tác an toàn, 4 sinh lao dng; chu tr9ng dn các
hoat dng tçr kim tra, chü dng kim soát phOng ngi'ra cac yu t nguy him Co hai ti
doanh nghip.

- Thirc hin thng kê, báo cáo djnh k, dt xut v tai nn lao dng, s1r c k thut
gay mat an toàn, v sinh lao dng nghiêrn trc)ng vói CáC ca quan chüc n.ng.
- Giao UBND các phu&ig thng cixèng vic tuyên truyn ph bin pháp lu.t v an
toàn, v sinh lao dng cho ngi.thi lao ding lam vic không theo hçip dng lao dng;
Trin khai vic 1p biên ban gbi nhan tai nn lao dng, thng kê, báo cáo tai nn lao
dng di vó'i nguèi lam vic không theo hçp dng lao dng.
- Giao Phông Lao dng Thurang binh và Xâ hi pMi hçip vâi các phông, ban chüc
nng thng cuông cong tác kim Ira vic ch.p hành quy djnh pháp lu.t v an toàn, v
sinh lao dng cüa các dcm vj san xut, kinh doanh trên dja bàn; Hung dn UBND các
phithng thng kê, báo cáo tai nn lao dng déi vol nguOi lam vic khOng theo hcip dng
lao dng.
UBND Qun yêu c.0 các phông, ban ngãnh và UBND các ph'crè'ng trin khai thirc
hin các ni dung trên./4 /
,
Noin1,mn:
- Die ChCi tich UBND Quân; (dê b/c)
- D/c Trân Qu' Thái-PCT UBND Quân; (dé theo dOi)
- Nhu trên; (d thuc hin);
- Ceng thông tin din tcr Qun; (de disa tin)
- Lsu: T, LDTB&XH.
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