
 

  ỦY BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN QUẢNG XƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /UBND-KTHT       Quảng Xương, ngày     tháng    năm 2022 

V/v tăng cường công tác quản lý 

chất lượng, an toàn lao động trong 

thi công xây dựng và giám định tư 

pháp xây dựng trên địa bàn huyện 

Quảng Xương. 

 

 

Kính gửi:    

 - UBND các xã, thị trấn; 

 - Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện; 

 
- Tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa 

bàn huyện Quảng Xương. 

 

UBND huyện Quảng Xương nhận được Công văn số 4269/SXD-QLCL ngày 

16/6/2022 của Sở Xây dựng Thanh Hóa tăng cường công tác quản lý chất lượng, 

an toàn lao động trong thi công xây dựng và giám định tư pháp xây dựng trên 

địa bàn tỉnh. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Ban QLDA đầu tư xây dựng 

huyện và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực xây dựng trên địa bàn huyện 

Quảng Xương thực hiện những nhiệm vụ sau: 

1. Công tác phổ biến, thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý 

chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng và giám định tư pháp:  

1.1. Tuyên truyền các quy định của pháp luật về quản lý an toàn trong thi 

công xây dựng công trình theo:  

- Luật Xây dựng sửa đổi năm 2020 số 62/2020/QH14; Luật An toàn, vệ 

sinh lao động năm 2015; Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của 

Chính phủ về quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công 

xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 

25/08/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn một số điều và biện pháp thi hành 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 và Nghị định số 44/2016/NĐ-CP 

ngày 15/5/2016 của Chính phủ;  

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 18:2021/BXD về An toàn trong thi 

công xây dựng, ban hành kèm theo Thông tư số 16/2021/TT-BXD ngày 

20/12/2021 của Bộ Xây dựng;  

- Chỉ thị số 03/CT-BXD ngày 11/11/2013 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về 

việc tăng cường quản lý chất lượng đảm bảo an toàn hệ thống dàn giáo sử dụng 
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trong thi công xây dựng công trình; Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 về 

việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây 

dựng công trình;  

- Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày 27/01/2022 của UBND tỉnh về triển 

khai thực hiện Chương trình An toàn, vệ sinh lao động tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 

2021- 2025.  

1.2. Tăng cường công tác triển khai, thực hiện rộng công tác giám định tư 

pháp xây dựng: Triển khai, thực hiện các nội dung tại Công văn số 3639/SXD-

QLCL ngày 29/5/2022 của Sở Xây dựng về triển khai chỉ đạo của Bộ Xây dựng 

về tăng cường hiệu quả hoạt động giám định tư pháp.  

2. Công tác quản lý đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công trình.  

2.1. Đối với chủ đầu tư:  

- Tổ chức tuyên truyền và thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các nội dung của 

các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý an toàn trong thi công xây dựng 

(TCXD) công trình nêu tại Mục 1.1  

- Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm về an toàn lao động trong TCXD công 

trình quy định tại các Điều 111, 112, 115 Luật Xây dựng sửa đổi số 

62/2020/QH14 và Điều 14 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Trong đó, đặc biệt lưu 

ý: Chấp thuận Biện pháp đảm bảo an toàn do nhà thầu; Báo cáo cơ quan chuyên 

môn về xây dựng biện pháp đảm bảo an toàn đã được chấp thuận để kiểm tra 

trong quá trình TCXD công trình trong trường hợp TCXD công trình có vùng 

nguy hiểm ảnh hướng lớn đến an toàn cộng đồng; Tổ chức kiểm tra Biện pháp 

thi công, biện pháp đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường; Tổ chức giám sát việc 

thực hiện các quy định về quản lý an toàn trong TCXD; Giám sát biện pháp đảm 

bảo an toàn đối với công trình lân cận;  

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động 

trong thi công xây dựng công trình do nhà thầu lập và được chủ đầu tư phê duyệt 

(Nội dung của Kế hoạch tổng hợp về an toàn lao động theo quy định tại Phụ lục 

III Nghị định số 06/2021/NĐ-CP); trong đó tập trung kiểm tra về: các biện pháp 

ngăn ngừa tai nạn liên quan đến sập, đổ kết cấu (dầm, giàn có khẩu độ lớn, 

tường xây tấm lớn, cột tháp, tầng hầm; giàn giáo, cốp pha, vách chống,...); các 

biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan đến máy, thiết bị, vật tư sử dụng trong thi 

công xây dựng công trình (cần cẩu, vận thăng, cẩu tháp, tời...); các biện pháp 

ngăn ngừa tai nạn giao thông (biển báo, cảnh giới,..); các biện pháp ngăn ngừa 

tai nạn liên quan đến thi công trên mặt nước, dưới mặt nước (hố đào, sạt lở 

taluy,...); các biện pháp ngăn ngừa tai nạn liên quan 3 đến cháy, nổ (hàn, chập 
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điện, nổ bình ga,…); các biện pháp ngăn ngừa tai nạn cho cộng đồng, công trình 

lân cận (lan can an toàn, lưới chắn bụi, lưới chắn vật rơi ...);  

- Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an 

toàn lao động trong thi công xây dựng công trình theo quy định, nhất là việc 

kiểm tra trước đợt/mùa mưa, bão, lũ, giông, lốc.  

- Yêu cầu nhà thầu thi công xây dựng tổ chức thực hiện kiểm định kỹ thuật 

an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động 

sử dụng trong thi công xây dựng công trình theo đúng quy định của pháp luật.  

- Đình chỉ thi công khi phát hiện nhà thầu vi phạm các quy định về quản lý 

an toàn lao động làm xảy ra hoặc có nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố gây 

mất an toàn lao động. Yêu cầu nhà thầu khắc phục để đảm bảo an toàn lao động 

trước khi cho phép tiếp tục thi công.  

2.2. Đối với các nhà thầu thi công xây dựng: Thực hiện đầy đủ các trách 

nhiệm về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình quy định 

tại Điều 13 Nghị định số 06/2021/NĐ-CP. Trong đó, đặc biệt lưu ý một số nội 

dung sau:  

- Tổ chức lập và trình chủ đầu tư chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn 

lao động trước khi thi công xây dựng công trình; tổ chức lập biện pháp đảm bảo 

an toàn chi tiết đối với các công việc riêng, đặc thù và có nguy cơ mất an toàn 

lao động cao được quy định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia an toàn trong 

xây dựng để đảm bảo an toàn cho con người, công trình xây dựng, tài sản, thiết 

bị, phương tiện trong vùng nguy hiểm trong TCXD công trình;  

- Tổ chức thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn đối với máy, thiết bị, vật tư 

có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động sử dụng trong thi công xây dựng 

công trình. Chỉ đưa các máy, thiết bị, vật tư vào sử dụng tại công trường sau khi 

đã được kiểm định đảm bảo an toàn theo quy định.  

- Tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động theo quy định; hướng dẫn 

người lao động nhận diện các yếu tố nguy hiểm có nguy cơ xảy ra tai nạn và các 

biện pháp ngăn ngừa tai nạn trên công trường; yêu cầu người lao động sử dụng 

đúng và đủ dụng cụ, phương tiện bảo vệ cá nhân trong quá trình làm việc; kiểm 

tra, giám sát việc tuân thủ các yêu cầu về an toàn lao động đối với người lao 

động; quản lý số lượng người lao động làm việc trên công trường.  

- Trên công trường xây dựng bắt buộc phải có đầy đủ rào ngăn, trạm gác, 

hệ thống biển cảnh báo, báo hiệu; đặc biệt đối với các công trình điện, công 

trình giao thông, hạ tầng thoát nước phải có rào chắn cứng, đèn tín hiệu báo hiệu 
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chỉ dẫn,... và các biện pháp đảm bảo an toàn cho người và phương tiện ra vào 

công trường, tập kết, xử lý nước thải, chất thải …  

2.3. Đơn vị tham gia hoạt động xây dựng:  

- Trước khi tiến hành mời thầu các công trình xây dựng cần xem xét đưa 

nội dung an toàn, vệ sinh lao động là một trong những tiêu chí bắt buộc;  

- Tổ chức lập đề cương giám sát và đề xuất với chủ đầu tư giải pháp giám 

sát và quy trình kiểm soát an toàn lao động, bảo vệ môi trường; thực hiện giám 

sát về an toàn theo hợp đồng ký kết với chủ đầu tư; Kiểm tra biện pháp thi công, 

chấp thuận kế hoạch tổng hợp về an toàn, các biện pháp đảm bảo an toàn chi tiết 

đối với những công việc đặc thù, có nguy cơ mất an toàn; giám sát quy định về 

quản lý an toàn; giám sát biện pháp đảm bảo an toàn đối với công trình lân cận.  

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn; Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện 

và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu:VT, KTHT (LHH1989) 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Dự 
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