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          Kính gửi:  

    - UBND các xã, thị trấn; 

                         - Ban quản lý các chợ; 

                         - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương.  

 
Thực hiện công văn số 206/SCT-QLCN ngày 16/02/2022 của Sở Công 

Thương về việc tăng cường thực hiện công tác an toàn, vệ sinh lao động 

(ATVSLĐ); UBND huyện yêu cầu: UBND các xã, thị trấn, Ban quản lý các 

Chợ, doanh nghiệp, cơ sở hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực Công 

Thương trên địa bàn huyện thực hiện nghiêm túc những nội dung sau đây:  

1. UBND các xã, thị trấn: 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tăng cường chỉ đạo và kiểm tra 

việc triển khai của Ban quản lý các chợ, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 

doanh trong lĩnh vực công thương trên địa bàn, nhằm phòng ngừa và hạn chế 

đến mức thấp nhất thiệt hại do các sự cố, tai nạn lao động và cháy nổ gây nên. 

- Kịp thời phát hiện và xử phạt nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật 

về  an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ theo thẩm quyền quy định, 

trường hợp vượt thẩm quyền báo cáo về UBND huyện (qua phòng Kinh tế & Hạ 

tầng) phối hợp xử lý, chủ trọng các cơ sở kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng (gas), 

kho vật liệu, hàng hóa, cơ sở sản suất trong cụm công nghiệp, cơ sở sử dụng 

nhiều lao động… 

2. Ban quản lý các chợ:  

- Kiểm tra, rà soát lại các hạng mục công trình chợ, hệ thống điện nội bộ 

phục vụ sản xuất, kinh doanh, phát hiện các điểm có nguy cơ gây chạm - chập, 

các thiết bị vận hành quá tải có thể gây phát tia lửa điện dẫn đến cháy nổ; có 

phương án khắc phục, sửa chữa, thay thế kịp thời để đảm bảo an toàn cho hoạt 

động sản xuất - kinh doanh tại chợ. 

- Thực hiện công tác tuyên truyền đối với các tiểu thương hoạt động 

trong chợ chấp hành nghiêm các quy định về đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm, vệ sinh môi trường và các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 tại 

chợ theo quy định. Phối hợp với UBND xã, thị trấn xử lý nghiêm những trường 



hợp vi phạm pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ, vệ 

sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

3. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương:  

- Chấp hành nghiêm túc các quy định tại Luật ATVSLĐ năm 2015, các 

văn bản hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ và các quy định pháp luật khác có 

liên quan (như: Nghị định số 39/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ; Nghị định số 

88/2020/NĐ-CP ngày 28/7/2020 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 

thi hành một số điều của Luật ATVSLĐ về bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp bắt buộc; Thông tư số 07/2016/TT-BLĐTBXH ngày 15/5/2016 của 

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định một số nội dung tổ chức thực 

hiện công tác ATVSLĐ đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh,…). 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn việc thực hiện 

các quy định tại Luật ATVSLĐ, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật ATVSLĐ 

và các quy định pháp luật khác có liên quan cho người lao động trực tiếp tại 

doanh nghiệp, cơ sở sản xuất - kinh doanh trực thuộc. Thực hiện “Thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” theo tinh thần Nghị quyết 

số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ, kết hợp tốt phòng ngừa tai nạn 

lao động với phòng, chống dịch COVID-19 tại nơi làm việc. 

- Chủ động xây dựng, hoàn thiện và thực hiện các quy trình làm việc an 

toàn tại các công trình xây dựng, cơ sở sản xuất, kinh doanh có nguy cơ cao về 

mất ATVSLĐ, nhằm ngăn ngừa hiệu quả nguy cơ xẩy ra tai nạn lao động, bệnh 

nghề nghiệp trong quá trình hoạt động. Thực hiện nghiêm túc việc kiểm định, 

khai báo đối với các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; 

Phối hợp với các đơn vị huấn luyện ATVSLĐ tổ chức huấn luyện ATVSLĐ, 

khám sức khỏe định kỳ, bồi dưỡng hiện vật, trang bị bảo hộ lao động cho người 

làm việc tại đơn vị. 

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát, sửa đổi, bổ sung kịp thời các quy định, 

các biện pháp về an toàn phòng chống cháy nổ, gắn đầy đủ các biển báo, biển 

cảnh báo nguy hiểm, trang bị đầy đủ các phương tiện cần thiết và bố trí đủ lực 

lượng phòng cháy chữa cháy, ứng cứu các sự cố khẩn cấp của đơn vị.  

- Rà soát lại, bố trí đủ cán bộ có năng lực và kinh nghiệm làm công tác 

ATVSLĐ, phòng chống cháy nổ. Tổ chức tốt việc huấn luyện ATVSLĐ, phòng 

chống cháy nổ cho người lao động theo quy định của pháp luật. 

- Kiểm tra, rà soát lại hệ thống điện nội bộ phục vụ sản xuất, kinh doanh 

tại cơ sở để phát hiện các điểm có nguy cơ gây chạm - chập, các thiết bị vận 

hành quá tải có thể gây phát tia lửa điện dẫn đến cháy nổ; có phương án khắc 



phục, sửa chữa, thay thế kịp thời để đảm bảo an toàn cho hoạt động sản xuất - 

kinh doanh. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn, Ban quản lý các chợ, các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc lĩnh vực công thương trên địa bàn huyện 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Sở Công Thương; 

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND phụ trách;  

- Cổng thông tin điện tử huyện;  

- Lưu: VT, KT&HT. 
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