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                Trà Cú, ngày  07 tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi:  
- Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội; 

- Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin; 

- Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện; 
- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Thông báo số 2320/TB-SLĐTBXH ngày 07/10/2022 của 
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội về việc tình hình lao động 6 

tháng đầu năm 2022 (đính kèm), Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đề nghị 
Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Trưởng phòng 
Văn hóa và Thông tin, Lãnh đạo Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao 

huyện và các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực 
hiện với các nội dung như sau: 

1. Rà soát việc cấp phép, quản lý, vận hành các công trình vui chơi công 
cộng có sử dụng các trò chơi đu quay, máng trượt, …đặc biệt việc kiểm định, 

bảo trì, bảo dưỡng, quản lý định kỳ công trình, thiết bị. 

2. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh lao 

động của các doanh nghiệp trên địa bàn, đặc biệt các lĩnh vực có nhiều nguy cơ 
xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng như: thiết bị nâng, các công trình vui 

chơi công cộng có sử dụng các trò chơi đu quay, máng trượt, … chú ý đến hoạt 
động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp; thực hiện  

báo cáo tai nạn lao động theo Luật an toàn, vệ sinh lao động.  

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người sử 

dụng lao động và người lao động về pháp luật an toàn, vệ sinh lao động cho 
người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (khu vực không có quan 
hệ lao động), phòng ngừa tai nạn lao động kết hợp phòng, chống dịch Covid-19 

tại nơi làm việc. 

4. Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn trong việc thống kê, báo cáo tai 

nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động, lập biên bản 
ghi nhận tai nạn lao động đối với người làm việc không theo hợp đồng lao động. 

5. Đề nghị các doanh nghiệp tăng cường triển khai công tác an toàn, vệ 
sinh lao động, chú trọng đến các hoạt động, tự kiểm tra, chủ động kiểm soát 

phòng ngừa, các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại tại doanh nghiệp; phòng ngừa 
tai nạn lao động do ngã cao, điện giật, vật rơi, đổ, sập, tổ chức huấn luyện an 

toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động. 
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Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân huyện nắm, chỉ đạo (qua Phòng Lao động - Thương binh 

và Xã hội)./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- TT HU, HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQVN huyện; 
- LĐVP, NC; 
- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 
 

 
 

 
 

Tăng Thị Thắm 
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