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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 
 

Lào Cai, ngày        tháng       năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh; 
- Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các nhà thầu thi công công trình xây dựng, các 
doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa 

bàn tỉnh. 

 

Thời gian qua, đại dịch Covid-19 có diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực 

đến tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay, tình hình dịch 
Covid-19 trên cả nước về cơ bản đã được kiểm soát, hoạt động sản xuất kinh 

doanh đang dần trở lại bình thường. Để nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công 
tác quản lý nhà nước, vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, cá 

nhân về đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, chủ động phòng ngừa và hạn chế tai 
nạn trong lao động; đảm bảo quyền được làm việc an toàn của người lao động, 
sự phát triển ổn định của doanh nghiệp trong tình hình mới, thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 128/NQ-CP 
ngày 11/10/2021 của Chính phủ; Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành 

phố và các nhà thầu thi công công trình xây dựng, các doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh: 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 
4248/UBND-VX ngày 04/9/2021 về tăng cường công tác phòng ngừa tai nạn lao 

động, đồng thời triển khai thực hiện “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 
hiệu quả dịch Covid-19” theo tinh thần Nghị quyết số 128/NĐ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ. 

- Ưu tiên nguồn lực cho công tác quản lý an toàn, vệ sinh lao động nhằm 

đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động (bao gồm người lao động 

làm việc theo hợp đồng và lao động làm việc không theo hợp đồng lao động), 
cải thiện điều kiện lao động nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người lao 
động nói riêng, của người dân nói chung góp phần ổn định xã hội, thúc đẩy phát 

triển kinh tế bền vững. 

- Tập trung điều tra và xử lý nghiêm hoặc đề nghị cơ quan có thẩm quyền 

xem xét trách nhiệm chấp hành quy định của pháp luật về đảm bảo an toàn vệ 

sinh lao động (kể cả trách nhiệm hình sự) đối với các tổ chức, cá nhân để xảy ra 
tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng. 



- Tăng cường chỉ đạo, phối hợp thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên 

truyền các quy định về an toàn vệ sinh lao động, cảnh báo những nguy cơ mất an 

toàn lao động để mọi người biết, chủ động phòng tránh; kịp thời công khai 
những đơn vị vi phạm nghiêm trọng trong công tác an toàn vệ sinh lao động 
(nếu có) trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

2. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 

- Tăng cường quản lý nhà nước về công tác an toàn, vệ sinh lao động. 

Nắm chắc tình hình an toàn vệ sinh lao động trên địa bàn để kịp thời tham mưu 
cho Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt là triển khai quy định “Thích ứng an toàn, 
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP 

ngày 11/10/2021 của Chính phủ. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành 

phố hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác an toàn vệ sinh 

lao động; tổ chức huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao 
động; chú trọng đến các hoạt động tự kiểm tra, chủ động kiểm soát các yếu tố 

nguy hiểm, có hại tại nơi làm việc, phòng ngừa tai nạn lao động kết hợp phòng, 
chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc. 

 Căn cứ nội dung văn bản, yêu cầu các sở, ban, ngành của tỉnh; Ủy ban 
nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- TT. UBND tỉnh; 
- Như trên (DN 100 bản); 
- Công an tỉnh; 
- Liên minh Hợp tác xã tỉnh; 
- Hiệp Hội doanh nghiệp tỉnh Lào Cai; 
- CVP, PCVP2; 
- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 
- Lưu: VT, KT2, VX3. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 
Giàng Thị Dung 
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