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        Kính gửi:   

     - Các Sở, Ban, ngành thuộc tỉnh; 

     - Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

     

Thực hiện Công văn số 4906/LĐTBXH-ATLĐ ngày 11/12/2020 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tăng cường quản lý, chấn chỉnh công 

tác tuân thủ pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong lắp đặt, bảo trì, vận 

hành, sử dụng đối với thang máy;   

 Để nâng cao chất lượng, hiệu quả đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động  

trong công tác quản lý trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng thang máy trên 

địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở ngành chức năng, 

Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật trong lắp đặt,             

bảo trì, vận hành và sử dụng đối với thang máy; hướng dẫn các chủ sử dụng tòa 

nhà, các Ban Quản trị chung cư có sử dụng thang máy tuân thủ các quy định tại 

Thông tư số 06/2019/TT-BXD ngày 31/10/2019 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

quản lý, sử dụng nhà chung cư và Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn lao 

động đối với thang máy. 

2. Nâng cao trách nhiệm và chất lượng trong công tác thẩm định hồ sơ các 

công trình có sử dụng thang máy; tổ chức kiểm tra công tác nghiệm thu trong 

quá trình thi công và nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng theo chuyên ngành 

trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là các công trình có sử dụng thang máy; kịp thời phát 

hiện những sai sót về chất lượng công trình và an toàn lao động trong quá trình 

thi công, trong kiểm tra nghiệm thu hoàn thành công trình đưa vào sử dụng của 

các Chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng liên quan đến công trình, kiến 

nghị Thanh tra xây dựng hoặc cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định. 

3. Cung cấp danh sách, thông tin các tòa nhà, khu chung cư, công trình                

xây dựng có sử dụng thang máy trên địa bàn tỉnh cho Sở Lao động - Thương 

binh và Xã hội để tổ chức kiểm tra, thanh tra chuyên đề việc tuân thủ                 

pháp luật về an toàn lao động. 

4. Giao trách nhiệm cho Giám đốc các Sở: Lao động - Thương binh và Xã 

hội, Sở Xây dựng: 

4.1. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội: 
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a) Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tăng cường tổ chức kiểm 

tra, thanh tra chuyên đề tại các tòa nhà, khu chung cư, công trình xây dựng có sử 

dụng thang máy trên địa bàn tỉnh về việc tuân thủ các quy định pháp luật, quy 

chuẩn kỹ thuật trong lắp đặt, bảo trì, vận hành, sử dụng thang máy, thiết bị có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, đề xuất xử lý vi phạm (nếu có). 

b) Thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp tỉnh và điều tra tai nạn                 

lao động theo quy định của Luật An toàn, vệ sinh lao động đối với các trường 

hợp bị tai nạn lao động. 

c) Hướng dẫn các Chủ đầu tư về sử dụng các thiết bị có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động phải đảm bảo các yêu cầu về an toàn theo quy định; 

đồng thời thông báo cho nhà thầu thi công lắp đặt tạm ngừng thi công các phần 

việc có sử dụng máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có kết 

quả kiểm định không đạt yêu cầu hoặc không thực hiện kiểm định tăng cường 

kiểm soát chất lượng cung ứng dịch vụ, tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm định. 

4.2. Sở Xây dựng: Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động 

xây dựng và các đơn vị tư vấn, giám sát: 

a) Đối với nhà thầu thi công, cung ứng, lắp đặt: Tuyệt đối không đưa máy, 

thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn  lao động vào sử dụng khi chưa có kết 

quả kiểm định hoặc kết quả kiểm định không đạt yêu cầu. Tăng cường kiểm soát 

chất lượng cung ứng dịch vụ, tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm định. 

b) Đối với đơn vị Tư vấn giám sát: Kiên quyết không đưa máy, thiết bị có 

yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có kết quả kiểm định không đạt yêu 

cầu hoặc không thực hiện kiểm định nhưng vẫn đưa vào sử dụng. Đồng thời 

thông báo cho Chủ đầu tư đề xuất tạm ngưng thi công các phần việc có sử dụng 

máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động có kết quả kiểm định 

không đạt yêu cầu hoặc không thực hiện kiểm định. Tăng cường kiểm soát chất 

lượng cung ứng dịch vụ, tuân thủ đầy đủ quy trình kiểm định .   

Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Lao động – Thương binh và 

Xã hội hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương có liên quan nghiêm 

túc thực hiện nội dung văn bản này; định kỳ báo cáo kết quả cho Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: CVP, PVP (NĐT), KTTH; 

- Lưu: VT, VXNV. NVT. 
 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 
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