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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ 

 năm 2020; nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai 

 

 

Năm 2020, trong bối cảnh diễn biến phức tạp tình hình dịch bệnh Covid-

19; Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai đã lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa 

phương, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh thuộc các thành phần kinh tế 

tập trung triển khai, tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN song song với 

thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn, sức khỏe cho 

người lao động, qua đó đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể như sau: 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, TRIỂN KHAI THỰC HIỆN 

- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa 

phương tăng cường công tác tham mưu, thực hiện quản lý nhà nước về an toàn, 

vệ sinh lao động nhằm nâng cao ý thức, nhận thức của người sử dụng lao động 

và người lao động trong việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn, vệ sinh 

lao động, phòng chống cháy nổ; kịp thời quán triệt, triển khai các nội dung chỉ 

đạo của Trung ương thông qua ban hành các chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ 

đạo, triển khai...1 nhằm thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động, Luật phòng 

cháy chữa cháy và Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng về đẩy mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa và hội nhập quốc tế. 

- Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chủ động tham mưu UBND tỉnh 

ban hành các văn bản chỉ đạo điều hành về lĩnh vực ATVSLĐ; kịp thời triển 

khai hướng dẫn hệ thống chính sách, pháp luật về ATVSLĐ, các tiêu chuẩn, quy 

chuẩn, quy phạm về ATVSLĐ đến các địa phương, doanh nghiệp, cơ sở trên địa 

bàn tỉnh, đảm bảo an toàn2; Phối hợp với Liên đoàn lao động tỉnh hướng dẫn các 

                                              
1 Cụ thể: Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 22/01/2020 về triển khai Chương trình An toàn vệ sinh lao động tỉnh 

Lào Cai năm 2020; Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày 28/2/2020 tổ chức Tháng hành động về ATVSLĐ trên địa 

bàn tỉnh Lào Cai năm 2020; Kế hoạch số 199/KH-UBND ngày 22/7/2020 để triển khai Quyết định số 630/QĐ-

TTg ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 ngày 

27/11/2019 của Quốc Hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về 

phòng cháy và chữa cháy; Báo cáo số 184/BC-UBND ngày 07/4/2020 kết quả thực hiện công tác ATVSLĐ, 

phòng chống cháy nổ năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; Công văn số 41/UBND-VX ngày 07/01/2020 tăng 

cường phòng ngừa TNLĐ, đảm bảo ATLĐ-PCCN trong dịp tết Nguyên đán Canh tý 2020; Công văn 

2618/UBND-VX ngày 12/6/2020 về tăng cường quản lý chấn chỉnh công tác an toàn lao động, phòng ngừa 

TNLĐ trên địa bàn tỉnh; Công văn 1748/UBND-VX ngày 22/4/2020 về việc tiếp tục triển khai thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19... 

2 Sở Lao động - TBXH đã ban hành Công văn số 543/SLĐTBXH-LĐTL tăng cường công tác bảo đảm an toàn 

vệ sinh lao động, phòng chống thiên tai mùa mưa lũ năm 2020; công văn số 650/SLĐTBXH-LĐTL ngày 

06/5/2020 tăng cường đảm bảo an toàn trong vận hành sử dụng máy, thiết bị yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, 
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sở, ngành, địa phương, doanh nghiệp tổ chức tháng an toàn lao động năm 2020 

song song với phòng ngừa dịch Covid-19; kịp thời thanh tra, kiểm tra, xử lý các 

hành vi vi phạm pháp luật về ATVSLĐ; đồng thời triển khai hiệu quả các dự án 

thuộc Chương trình ATVSLĐ tỉnh năm 2020. 

- Sở Y tế đã ban hành các văn bản hướng dẫn thực hiện công tác vệ sinh lao 

động, cải thiện môi trường làm việc và chăm sóc sức khỏe người lao động trong 

các thành phần kinh tế; phân cấp quản lý vệ sinh lao động, sức khỏe người lao 

động trên địa bàn tỉnh. 

- Công an tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các đơn vị, doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực hiện công tác phòng chống cháy nổ (PCCN); 

thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong khu công nghiệp, trung tâm 

thương mại, các trạm bán xăng dầu, khí hóa lỏng và những cơ sở có nguy cơ cao 

về cháy nổ, nơi tập trung đông người, … 

- Liên đoàn Lao động tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn đóng trên địa bàn 

phối hợp với chính quyền, chuyên môn đồng cấp tổ chức triển khai thực hiện tốt 

công tác an toàn vệ sinh lao động; chăm lo đời sống, cải thiện điều kiện làm việc 

cho người lao động, tập trung vào một số nội dung như: phát động phong trào 

Xanh - Sạch - Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động; bồi dưỡng và chỉ đạo hoạt 

động của mạng lưới an toàn vệ sinh viên; phối hợp với chuyên môn xây dựng kế 

hoạch ATVSLĐ, các hoạt động bảo vệ môi trường; phối hợp tuyên truyền các 

quy định mới về công tác ATVSLĐ theo quy định của Luật ATVSLĐ và các 

văn bản hướng dẫn; tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về 

ATVSLĐ gắn với Tháng Công nhân năm 2020 trên cơ sở đảm bảo an toàn 

phòng chống dịch Covid-19; phối hợp tự kiểm tra việc thực hiện công tác 

ATVSLĐ tại cơ sở, doanh nghiệp…  

- Các sở, ngành quản lý sản xuất, kinh doanh; Ban Quản lý Khu kinh tế 

tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố đã ban hành các văn bản chỉ đạo, triển 

khai hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở xã, phường, thị trấn thuộc phạm 

vi quản lý tăng cường thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN, chú trọng đến công 

tác ATVSLĐ trong lĩnh vực có yếu tố nặng nhọc, độc hại, có nguy cơ cao xảy ra 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp và các ngành 

nghề khu vực nông thôn.  

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC ATVSLĐ, PCCN 

1. Công tác quản lý của các sở, ngành, địa phương 

a) Công tác tuyên truyền, huấn luyện ATVSLĐ, PCCN: 

Năm 2020, các sở, ngành, địa phương trên địa bàn tỉnh đã tăng cường công 

tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật ATVSLĐ, PCCN, quán triệt và triển khai 

nghiêm túc Chương trình hành động số 148-CTr/TU ngày 26/12/2013 của Tỉnh 

Ủy Lào Cai triển khai thực thiện Chỉ thị 29/CT-TƯ ngày 18/9/2013 của Ban Bí 

thư về đẩy mạnh công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động trong thời kỳ công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; triển khai thực hiện tuyên truyền 

                                                                                                                                             
công văn số 612/SLĐTBXH-LĐTL ngày 27/4/2020 về phòng ngừa dịch bệnh covid-19 trong tổ chức Tháng 

hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2020 …. 
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công tác ATVSLĐ-PCCN gắn với kế hoạch triển khai thực hiện Đề án tuyên 

truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao 

động trong các loại hình doanh nghiệp; thực hiện các quy định, hướng dẫn của 

Luật phòng cháy, chữa cháy, Bộ Luật Lao động tới các doanh nghiệp, người lao 

động bằng nhiều hình thức cụ thể: tuyên truyền qua mạng xã hội, truyền thanh 

nội bộ; Tổ chức các hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động về 

ATVSLĐ năm 2020 gắn với Tháng Công nhân nhưng vẫn đảm bảo an toàn, 

phòng chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh; hướng dẫn Trưởng khối thi 

đua các doanh nghiệp ký cam kết thi đua bảo đảm chăm lo đời sống, việc làm và 

an toàn, vệ sinh lao động năm 2020; phối hợp với các cơ quan chức năng, đơn 

vị, doanh nghiệp rà soát, thống kê những doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch 

Covid-19 để có những giải pháp phù hợp hỗ trợ doanh nghiệp hoạt động sản 

xuất kinh doanh, đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động bị ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP của Chính phủ; tổ chức các buổi 

truyền thông trực tiếp; xây dựng các mô hình điểm khu dân cư, tổ dân phố, nhà 

tập thể an toàn PCCC; tổ chức 69 đợt phát động phong trao thi đua về ATVSLĐ 

với sự tham gia của 10.245 tập thể, cá nhân; 02 cuộc thi tìm hiểu pháp luật về 

ATVSLĐ với sự tham gia của 72 người; 03 cuộc thi an toàn vệ sinh viên giỏi 

với sự tham gia của 314 người; treo pa nô, băng zôn trên các tuyến đường, phố 

chính, trụ sở các các cơ sở, cơ quan, tổ chức doanh nghiệp; cấp phát 4.157 sách, 

tài liệu, tranh áp phích, tờ rơi tuyên truyền về công tác ATVSLĐ- PCCN đến 

người lao động và người sử dụng lao động; các cấp Công đoàn tổ chức thăm hỏi, 

tặng quà trong Tháng Công nhân cho 05 đơn vị trực tiếp sản xuất thuộc Công 

đoàn ngành GTVT-XD, LĐLĐ huyện Bảo Thắng và Công đoàn Công ty Apatit 

Việt Nam và 05 đoàn viên bị tai nạn lao động nặng, bệnh nghề nghiệp, bệnh 

hiểm nghèo với tổng số tiền 15.000.000 đồng. Liên đoàn lao động tỉnh quyết 

định hỗ trợ cho cho 8 hộ CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn làm nhà mới và sửa 

chữa với tổng số tiền là 150.000.000 đồng, chi hỗ trợ khó khăn do ảnh hưởng 

dịch Covid - 19 cho 276 công nhân lao động với tổng số tiền là 138.000.000 

đồng... 

Các cơ quan thông tin tuyên truyền như: Báo Lào Cai, Đài Phát thanh - 

Truyền hình tỉnh, Thông tấn xã Việt Nam tại Lào Cai và Đài Truyền thanh - 

Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố đã đăng, phát hàng trăm tin, bài, phóng 

sự tuyên truyền, phổ biến, khuyến cáo về công tác ATVSLĐ, PCCN,.. kịp thời 

nêu gương người tốt, việc tốt đồng thời cảnh báo những vi phạm pháp luật về 

ATVSLĐ, PCCN để nhân dân, người lao động biết, chủ động có biện pháp 

phòng tránh. 

Thực hiện các Dự án thuộc Chương trình ATVSLĐ tỉnh năm 2020, các sở, 

ngành chức năng: Lao động - TBXH, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Công thương, đã chủ động phối hợp tổ chức các lớp tập huấn, huấn luyện 

về ATVSLĐ, PCCN cho người sử dụng lao động, cán bộ quản lý, cán bộ làm 

công tác ATVSLĐ và người lao động trong các doanh nghiệp, người lao động 

khu vực nông nghiệp nông thôn. Năm 2020, các sở, ngành đã tổ chức 76 lớp tập 

huấn, huấn luyện ATVSLĐ, PCCN cho 4.876 lượt người; Tổ chức 01 Hội nghị 

đối thoại chính sách, pháp luật về ATVSLĐ đối với người lao động và người sử 
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dụng lao động trên địa bàn tỉnh năm 2020, tổ chức 09 Hội nghị tuyên truyền 

PCCC, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn cho CBGV, NV ngành giáo dục tỉnh Lào 

Cai, tổng số người tham gia 1.312 người; tổ chức 26 chương trình tuyên truyền 

kiến thức pháp luật, kỹ năng PCCC&CNCH  cho các trường PTTH, các khu dân 

cư, chung cư, các chợ...trên địa bàn tỉnh với tổng số 12.473 người tham gia... 

Các hoạt động thông tin, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về ATVSLĐ đã 

mang lại hiệu quả rõ rệt, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm của 

các cấp, các ngành, đặc biệt là người sử dụng lao động và người lao động về 

công tác ATVSLĐ; qua đó các doanh nghiệp đã tích cực cải thiện điều kiện làm 

việc, môi trường lao động; từng bước xây dựng văn hóa về an toàn lao động; 

chủ động phòng ngừa, ngăn chặn tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; bảo đảm 

an toàn tính mạng, sức khỏe cho người lao động, tài sản của Nhà nước, tài sản 

của tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân. 

b) Công tác quản lý sức khoẻ người lao động và quan trắc môi trường 

lao động: 

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị y tế từ tỉnh đến cơ sở tăng cường công tác quản 

lý sức khỏe nghề nghiệp và vệ sinh lao động tại nơi làm việc của người lao 

động. Năm 2020, đã tổ chức khám mới và khám định kỳ sức khỏe cho 4.262 

lượt người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, cơ sở; khám phát hiện 

bệnh nghề nghiệp cho 1.891 người, không phát hiện trường hợp được chuẩn 

đoán mắc bệnh nghề nghiệp; thực hiện 24 cuộc quan trắc môi trường lao động 

tại 24 đơn vị với tổng số 6.871 mẫu, phát hiện 694 mẫu không đạt tiêu chuẩn 

(chủ yếu là các yếu tố vi khí hậu, bụi và tiếng ồn).  

 c) Công tác kiểm định, khai báo sử dụng các máy, thiết bị, vật tư, các 

chất có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ: 

 Công tác quản lý, theo dõi, kiểm định các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu 

nghiêm ngặt về ATVSLĐ được các ngành, địa phương, doanh nghiệp quan tâm 

triển khai thực hiện, từ tuyên truyền, hướng dẫn đến công tác phối hợp với các 

Trung tâm kiểm định của các Bộ, ngành Trung ương. Trong năm 2020, trên địa 

bàn tỉnh có 4.691 máy, thiết bị của 49 doanh nghiệp có yêu cầu nghiêm ngặt về 

an toàn lao động được kiểm định mới và kiểm định định kỳ, kết quả 100% các 

thiết bị kiểm định đạt yêu cầu và được khai báo sử dụng theo cơ chế một cửa tại 

cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo nhanh gọn, thuận tiện. 

 d) Công tác thanh tra, kiểm tra về thực hiện pháp luật ATVSLĐ và tiêu 

chuẩn, quy phạm về ATVSLĐ-PCCN: 

Các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc 

thực hiện pháp luật lao động, an toàn, vệ sinh lao động của các đơn vị thi công 

công trình nhằm bảo đảm an toàn trong quá trình sản xuất và thi công, kịp thời 

phát hiện và xử lý các vi phạm. Ngăn ngừa không để xảy ra tai nạn lao động, 

bảo đảm chế độ, quyền lợi của người lao động. Việc thanh tra, kiểm tra đảm bảo 

minh bạch, đúng quy trình, nội dung, thời hạn, không chồng chéo. 

Kết quả năm 2020, các sở, ngành, địa phương đã chủ trì, phối hợp tổ chức 

08 cuộc thanh tra, kiểm tra về thực hiện pháp luật ATVSLĐ, PCCN tại 88 đơn 
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vị; kiểm tra, hướng dẫn công tác đảm bảo an toàn PCCC và cứu nạn cứu hộ... tại 

2.851 lượt cơ sở, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh. Việc thanh tra, kiểm 

tra tập trung tại các ở các đơn vị có nhiều yếu tố lao động nặng nhọc, độc hại, 

nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; các cơ sở có nguy cơ cao 

dễ gây cháy nổ, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp,… Trong đó tiêu biểu: Sở 

Lao động – Thương binh và Xã hội đã tổ chức 02 cuộc thanh tra tại 13 đơn vị 

(trong đó 01 cuộc thanh tra đột xuất tại Công ty TNHH MTV Hóa chất Đức 

Giang); Công an tỉnh (trực tiếp là Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu 

nạn cứu hộ) đã triển khai các đợt cao điểm tổng kiểm tra đôn đốc; tổ chức 07 

cuộc kiểm tra chuyên đề tại các chợ, siêu thị, các kho đầu mối phân phối hàng 

hóa; PCCC rừng; cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp; thường xuyên tổ 

chức kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC tại cơ sở...; Sở Công thương chủ trì, 

phối hợp kiểm tra định kỳ công tác an toàn trong sản suất, kinh doanh tại 26 đơn 

vị hoạt động hóa chất; 18 đơn vị hoạt động thuỷ điện, 02 đơn vị hoạt động 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh Lào Cai; Sở Giao thông vận tải – Xây dựng thường 

xuyên tổ chức kiểm tra việc tuân thủ các quy định của pháp luật về ATVSLĐ 

trong thi công xây dựng công trình đối với các công trình xây dựng trên địa bàn 

tỉnh. Qua thanh tra, kiểm tra đã phát hiện một số đơn vị, doanh nghiệp chưa thực 

hiện đầy đủ các quy định của pháp luật ATVSLĐ, PCCN; chế độ, quyền lợi của 

người lao động chưa được đảm bảo; chưa quan tâm cải thiện điều kiện làm việc, 

biện pháp phòng ngừa tai nạn lao động và phòng chống cháy nổ... Các sở, ngành 

đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với 76 đơn vị với tổng số tiền là 

273.000.000 đồng. 

2. Công tác triển khai thực hiện tại các doanh nghiệp 

Trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến 31/12/2020 có 2.088 doanh nghiệp hoạt 

động, sử dụng 69.183 lao động, trong đó 24 doanh nghiệp nhà nước, sử dụng 

9.565 lao động; 20 doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, sử dụng 4.576 lao 

động; 2.044 doanh nghiệp dân doanh sử dụng 55.042 lao động. Phần lớn các 

doanh nghiệp đã chủ động triển khai thực hiện công tác ATVSLĐ, PCCN gắn 

với kế hoạch sản xuất, kinh doanh, đảm bảo phòng chống dịch Covid-19; 100% 

doanh nghiệp nhà nước và nhiều doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế đã 

thành lập Hội đồng An toàn, vệ sinh lao động, bố trí cán bộ làm công tác 

ATVSLĐ; xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp làm việc an toàn, phòng 

chống cháy nổ; tổ chức huấn luyện ATVSLĐ và khám sức khoẻ định kỳ và 

khám phát hiện bệnh nghề nghiệp cho người lao động; nhiều doanh nghiệp đã 

trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá nhân, thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng 

hiện vật cho người lao động, quan tâm đầu tư cải thiện điều kiện lao động, sử 

dụng thiết bị, công nghệ mới vào sản xuất góp phần nâng cao năng suất lao động 

và bảo đảm an toàn cho người lao động.  

Năm 2020, có trên 11.000 lượt người lao động trong các doanh nghiệp, cơ 

sở được huấn luyện ATVSLĐ. Tổng kinh phí đầu tư thực hiện công tác 

ATVSLĐ-PCCN của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh lên đến hơn 450 tỷ 

đồng, trong đó kinh phí của các doanh nghiệp nhà nước chiếm tỷ lệ cao (gần 

50%); ngân sách nhà nước cấp thực hiện công tác ATVSLĐ trong năm 2020 là 
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1.472,28 triệu đồng, tăng 464,28 triệu đồng so với năm 2019; hỗ trợ kinh phí 

huấn luyện ATVSLĐ từ nguồn quỹ Quỹ bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp cho 05 đơn vị với tổng kinh phí 226,995 triệu đồng. 

4. Công tác ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp  

Công tác ATVSLĐ trong sản xuất nông nghiệp, khu vực nông thôn được 

quan tâm chỉ đạo thực hiện theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại 

Chỉ thị số 20/2004/CT-TTg ngày 08/6/2004, trong đó tập trung tuyên truyền, 

phổ biến chính sách, pháp luật và các tiêu chuẩn, quy quy định về an toàn trong 

sản xuất nông nghiệp, kỹ thuật an toàn trong chế biến sản phẩm nông, lâm 

nghiệp và các làng nghề tại địa phương như: an toàn trong việc sử dụng máy, 

thiết bị dùng để sản xuất nông nghiệp, nhất là trong việc sử dụng thuốc bảo vệ 

thực vật, phân bón, thuốc thú y, thủy sản, thức ăn chăn nuôi,… nhằm nâng cao 

nhận thức về công tác an toàn vệ sinh lao động, quản lý, sử dụng thuốc BVTV, 

thuốc thú y an toàn, hiệu quả… 

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội đã phối hợp với các Sở: Y tế, Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 04 lớp tập huấn kiến thức về ATVSLĐ, 

phòng ngừa tai nạn lao động cho 279 lao động làm việc không theo hợp đồng 

lao động của các địa phương trong tỉnh. Nhờ đó đã giúp người lao động nâng 

cao kỹ năng, biện pháp an toàn trong lao động, sản xuất, góp phần bảo vệ môi 

trường xanh, sạch, đẹp, hạn chế xảy ra tai nạn lao động, cháy nổ tại địa phương.  

5. Công tác thi đua khen thưởng ATVSLĐ  

Năm 2020, các doanh nghiệp đã tích cực tham gia Phong trào thi đua bảo 

đảm ATVSLĐ - PCCN của tỉnh và Phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, bảo 

đảm ATVSLĐ” do Liên đoàn Lao động tỉnh phát động. Các doanh nghiệp thuộc 

các khối thi đua đã ký cam kết thi đua làm tốt công tác chăm lo đời sống, việc 

làm cho người lao động và đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy 

nổ. Kết quả năm 2020, đã có 02 tập thể và 02 cá nhân có thành tích xuất sắc 

trong thực hiện công tác ATVSLĐ được Sở Lao động – Thương binh và Xã hội 

và các sở, ngành liên quan thống nhất trình Bộ Lao động – Thương binh và Xã 

hội xét khen thưởng.  

Bên cạnh đó, Liên đoàn lao động tỉnh Lào Cai đã quyết định biểu dương, 

khen thưởng 02 tập thể và 14 đoàn viên công đoàn CNVCLĐ; Tổng Liên đoàn 

khen thưởng cho 01 tập thể và 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong Phong trào ”Xanh – Sạch – Đẹp, Bảo 

đảm ATVSLĐ” năm 2020 LĐLĐ tỉnh đã tặng Cờ cho 1 tập thể, Bằng khen cho 

3 tập thể; Tổng LĐLĐ tặng Bằng khen cho 2 tập thể. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG  

1. Ưu điểm 

- Thực hiện Luật An toàn, vệ sinh lao động; Luật Phòng cháy và chữa cháy, 

Chương trình hành động số 148-CTr/TU ngày 26/12/2013 của Tỉnh Ủy Lào Cai; 

Chỉ thị số 29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về đẩy 

mạnh công tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập quốc tế, năm 2020 Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các 
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ngành, địa phương, doanh nghiệp triển khai, thực hiện nghiêm túc các quy định 

của pháp luật về ATVSLĐ, PCCN, đã tạo được sự chuyển biến tích cực trong 

nhận thức, trách nhiệm của mỗi cơ quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động 

và người lao động trong thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN, đáp ứng yêu cầu 

của sản xuất, kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội 

trên địa bàn tỉnh. 

- Các sở, ngành, địa phương đã thực hiện tốt chức năng tham mưu cho Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh quản lý, chỉ đạo triển khai công tác ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh, 

quán triệt và triển khai toàn diện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, 

pháp luật của Nhà nước về ATVSLĐ-PCCN đến các cơ quan, địa phương, 

doanh nghiệp, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp, người sử dụng lao động và 

người lao động nắm bắt và thực hiện; công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý sai 

phạm về ATVSLĐ - PCCN đã được tăng cường góp phần ngăn ngừa, giảm thiểu 

tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và sự cố cháy, nổ. 

- Phần lớn các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh đã chấp hành 

nghiêm túc pháp luật lao động, ATVSLĐ- PCCN, bảo đảm chế độ, quyền lợi, an 

toàn và sức khỏe cho người lao động, không ngừng đầu tư, cải thiện điều kiện 

làm việc, ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất, góp phầm giảm ô nhiễm môi 

trường, nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất, kinh doanh. 

- Tổ chức Công đoàn các cấp đã tích cực phối hợp với người sử dụng lao 

động triển khai công tác ATVSLĐ, thực hiện phong trào “Xanh - Sạch - Đẹp, 

bảo đảm an toàn vệ sinh lao động” tại đơn vị; tăng cường kiểm tra, giám sát và 

bảo vệ quyền lợi người lao động, ngăn ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp. 

2. Những hạn chế, tồn tại 

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác ATVSLĐ-PCCN trên địa bàn 

tỉnh Lào Cai cũng còn những hạn chế: 

- Năm 2020, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 khiến hoạt động sản 

xuất kinh doanh các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh gặp khó khăn. Các doanh 

nghiệp phải tập trung nguồn lực nhằm duy trì sản xuất, đảm bảo an toàn, phòng 

chống dịch bệnh nên việc đầu tư nguồn lực cho công tác ATVSLĐ-PCCN còn 

hạn chế. 

- Các doanh nghiệp tỉnh Lào Cai phần lớn là doanh nghiệp vừa và nhỏ, 

doanh nghiệp siêu nhỏ, một số doanh nghiệp (chủ yếu là doanh nghiệp dân 

doanh) nên chưa quan tâm đúng mức đến công tác ATVSLĐ-PCCN và bảo đảm 

chế độ, quyền lợi của người lao động như: chưa tổ chức huấn luyện ATVSLĐ và 

khám sức khỏe cho người lao động, chưa trang bị đầy đủ phương tiện bảo vệ cá 

nhân và kiểm định các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, 

chưa xây dựng phương án, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ đối với nơi làm việc 

của người lao động và môi trường,... dẫn đến còn để xảy ra tai nạn lao động gây 

thiệt hại về người và tài sản. 

- Năm 2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 26 vụ TNLĐ, 26 người bị TNLĐ, 

trong đó có 15 vụ TNLĐ chết người làm 15 người bị chết (tai nạn giao thông 

được tính là tai nạn lao động là 03 người; 30 vụ cháy làm 02 người chết và 01 
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người bị thương)... thiệt hại do tai nạn lao động và cháy nổ là 5.374,173 triệu 

đồng; so với năm 2019 số vụ và số người bị TNLĐ giảm (giảm 9 vụ và 9 người 

bị tai nạn, riêng TNLĐ chết người tăng 04 vụ và 04 người chết so với năm 

2019); số người bị thiệt mạng do cháy nổ tăng 02 người so với năm 2019; khu 

vực không có quan hệ lao động đã xảy ra 05 vụ tai nạn lao động làm 04 người 

chết và 01 người bị thương. Nguyên nhân chủ yếu xảy ra tai nạn lao động, sự cố, 

cháy nổ,.. là do người lao động và người sử dụng lao động chưa thực hiện 

nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về ATVSLĐ, PCCN, còn chủ quan, 

làm ẩu, vi phạm quy trình, quy phạm, biện pháp làm việc an toàn, phòng chống 

cháy nổ. Công tác khám và phát hiện, điều trị bệnh nghề nghiệp chưa được triển 

khai thực hiện kịp thời.  

- Công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật về 

ATVSLĐ, PCCN ở một số sở, ngành, địa phương chưa thật rộng khắp, đặc biệt 

đối với các doanh nghiệp mới thành lập và đi vào hoạt động, doanh nghiệp từ 

địa phương khác trúng thầu, thi công công trình trên địa bàn tỉnh. 

- Lực lượng cán bộ theo dõi, quản lý công tác ATVSLĐ ở một số địa 

phương có nhiều doanh nghiệp phải kiêm nhiệm nhiều mảng công việc nên chưa 

đáp ứng cho công tác quản lý. Công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra tai nạn lao 

động đã được quan tâm nhưng việc xử lý vi phạm chưa kiên quyết, đặc biệt đối 

với những vụ tai nạn lao động nghiêm trọng nên thiếu sự răn đe trong việc chấp 

hành pháp luật.  

- Các tổ chức đoàn thể chưa phát huy hết trách nhiệm trong kiểm tra, giám 

sát việc chấp pháp luật ATVSLĐ; nhiều doanh nghiệp chưa có tổ chức Công 

đoàn nên thiếu người đứng ra bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao 

động. 

IV. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ THỰC HIỆN 

CÔNG TÁC ATVSLĐ-PCCN NĂM 2021 

Để tăng cường quản lý và thực hiện công tác ATVSLĐ-PCCN trên địa bàn 

tỉnh, mỗi cơ quan, doanh nghiệp cần tập trung làm tốt một số nội dung dưới đây: 

- Tiếp tục quán triệt, nhận thức đầy đủ quan điểm, đường lối lãnh đạo của 

Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của các Bộ, ngành Trung 

ương và của tỉnh về công tác ATVSLĐ; thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 

10/2008/CT-TTg ngày 14/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực 

hiện công tác ATVSLĐ - PCCN trong tình hình mới,.. Chương trình hành động 

số 148-CTr/TU ngày 26/12/2013 của Tỉnh uỷ Lào Cai về thực hiện Chỉ thị số 

29-CT/TW ngày 18/9/2013 của Ban chấp hành Trung ương về đẩy mạnh công 

tác ATVSLĐ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế, 

coi công tác ATVSLĐ-PCCN là một nhiệm vụ chính trị trong phát triển kinh tế, 

an sinh xã hội và phát triển bền vững của địa phương, doanh nghiệp.  

- Chủ doanh nghiệp và các cơ sở sản xuất cần chủ động nắm bắt và triển 

khai thực hiện nghiêm túc các chế độ, tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy phạm về 

ATVSLĐ; không ngừng đầu tư cải thiện môi trường, điều kiện lao động, xây 

dựng môi trường làm việc an toàn cho người lao động, không để xảy ra tai nạn 

lao động, bệnh nghề nghiệp; tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, huấn luyện ATVSLĐ, 
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PCCN, kiểm định, khai báo sử dụng các máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 

ngặt về an toàn lao động; tăng cường công tác tự kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện nội quy, quy trình và biện pháp làm việc an toàn tại nơi làm việc, nâng cao 

kỹ năng phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho cán bộ quản lý, 

người lao động,.. xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả kế hoạch công tác 

ATVSLĐ-PCCN, triển khai áp dụng xây dựng hệ thống quản lý ATVSLĐ-

PCCN trong doanh nghiệp nhằm thực hiện tốt mục tiêu đảm bảo an toàn và sức 

khỏe của người lao động. 

- Các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

ATVSLĐ-PCCN theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh, làm tốt công tác tuyên 

truyền, phổ biến pháp luật ATVSLĐ-PCCN và Kế hoạch số 97/KH-UBND ngày 

05/3/2021 của UBND tỉnh về triển khai Chương trình An toàn, vệ sinh lao động 

trên địa bàn tỉnh Lào Cai năm 2021; hỗ trợ tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công 

tác ATVSLĐ-PCCN trong các doanh nghiệp và người lao động làm việc không 

theo hợp đồng lao động, người lao động khu vực nông thôn và cơ sở làng 

nghề,... tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định 

của pháp luật ATVSLĐ, PCCN.  

 - Tổ chức Công đoàn các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát, kiểm tra, 

bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động về chính sách lao động, 

chủ động phối hợp với người sử dụng lao động làm tốt công tác ATVSLĐ tại 

doanh nghiệp, duy trì Phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm 

ATVSLĐ” trong các đơn vị, doanh nghiệp, đẩy mạnh phong trào phát huy sáng 

kiến cải thiện điều kiện làm việc, ngăn ngừa TNLĐ, BNN. Phát huy vai trò của 

mạng lưới an toàn vệ sinh viên, của công đoàn cơ sở trong giám sát việc thực 

hiện các chế độ về ATVSLĐ cho người lao động. 

 - Đẩy mạnh các phong trào thi đua và ký cam kết thi đua giữa các doanh 

nghiệp trong thực hiện công tác ATVSLĐ - PCCN; biểu dương, khen thưởng 

kịp thời cho những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác 

ATVSLĐ-PCCN; đồng thời xử lý nghiêm khắc các trường hợp vi phạm. 

 Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động, 

phòng chống cháy nổ năm 2020; nhiệm vụ năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lào Cai./. 

Nơi nhận: 
- Các Bộ: Lao động – TBXH, Y tế; 

- Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- CVP, PCVP2; 

- Lưu: VT, VX3. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Giàng Thị Dung 
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