
 

UBND TỈNH QUẢNG BÌNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

 
Độc lập - Tự  do - Hạnh phúc 

 

Số:           /KKT-QHXD 
Về việc tăng cường công tác quản lý 

đảm bảo an toàn trong thi công xây 

dựng công trình tại các KCN, KKT. 

         Quảng Bình, ngày      tháng     năm 2021 

 

 

    Kính gửi: 

- Các Doanh nghiệp tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn              

KCN, KKT tỉnh Quảng Bình; 

- Ban Quản lý dự án ĐTXD Khu vực KKT;  

- Công ty Quản lý Hạ tầng KKT. 

 

Thực hiện Công văn số 260/SXD-QLXD ngày 29/01/2021 của Sở Xây dựng 

về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn trong thi công xây dựng công 

trình và Văn bản số 66/BXD-GĐ ngày 08/01/2021 của Bộ Xây dựng về việc tăng 

cường công tác quản lý bảo đảm an toàn lao động trong thi công xây dựng. 

Nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác quản lý bảo đảm an toàn 

lao động trong thi công xây dựng tại các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, 

Ban Quản lý Khu kinh tế đề nghị các đơn vị, tổ chức tham gia hoạt động xây dựng 

tại các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh thực hiện ngay một số nội dung sau đây: 

1. Đối với các Chủ đầu tư triển khai xây dựng công trình trong KCN, KKT: 

a) Trước khi khởi công xây dựng công trình Chủ đầu tư chấp thuận Kế hoạch 

tổng hợp về an toàn lao động theo quy định Khoản 3 Điều 13 Nghị định số 

06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 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;  

b) Lựa chọn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kiểm định kỹ thuật an 

toàn lao động công trình, dự án phải đảm bảo các điều kiện năng lực theo quy định.  

c) Tổ chức kiểm tra, giám sát các công tác an toàn trong xây dựng do nhà thầu 

thi công thực hiện. Tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đối với nhà thầu thi công xây 

dựng khi xét thấy chất lượng thi công xây dựng không đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, 

biện pháp thi công không đảm bảo an toàn, 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. 

2. Đối với các tổ chức tham gia hoạt động xây dựng trong KCN, KKT, đề 

nghị Chủ đầu tư đôn đốc, kiểm tra: 

a) Đối với nhà thầu thi công:  



 

- Lập Kế hoạch tổng hợp về an toàn theo các nội dung quy định tại Phụ lục III 

Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 21/01/2021 của Chính phủ; các biện pháp đảm 

bảo an toàn chi tiết đối với những công việc có nguy cơ mất an toàn lao động cao 

đã được xác định trong kế hoạch tổng hợp về an toàn; Kế hoạch tổng hợp về an 

toàn lao động phải được chủ đầu tư chấp thuận trước khi khởi công xây dựng công 

trình; 

- Bố trí nhân lực, thiết bị thi công theo quy định của hợp đồng xây dựng và 

quy định của pháp luật có liên quan. Tổ chức thực hiện kế hoạch tổng hợp về an 

toàn lao động đối với phần việc do mình thực hiện. Người thực hiện công tác quản 

lý an toàn lao động của nhà thầu thi công xây dựng phải được đào tạo về chuyên 

ngành an toàn lao động hoặc chuyên ngành kỹ thuật xây dựng và đáp ứng quy định 

khác của pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động. 

- Thường xuyên kiểm tra giàn giáo, xe, máy, thiết bị thi công, công tác an 

toàn điện. Dừng thi công xây dựng khi phát hiện nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, 

sự cố gây mất an toàn lao động và có biện pháp khắc phục để đảm bảo an toàn 

trước khi tiếp tục thi công,… 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. 

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; Thường xuyên kiểm tra giàn giáo, xe, máy, thiết bị thi 

công, công tác an toàn điện trường hợp phát hiện nguy cơ mất an toàn lao động 

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

dụng giàn giáo, xe, máy, thiết bị thi công, công tác an toàn điện có nguy cơ mất an 

toàn lao động và 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. 

Trên đây là một số nội dung tăng cường công tác quản lý đảm bảo an toàn lao 

động trong thi công xây dựng tại các KCN, KKT trên địa bàn tỉnh, đề nghị các cơ 

quan, đơn vị và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận:                  
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để b/c); 

- Sở Xây dựng (để p/hợp); 

- Website Ban (để đưa tin); 

- Lưu: VP, QHXD. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 

 

 

Nguyễn Quốc Khánh 
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