
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /SNN-VP Lạng Sơn, ngày        tháng 9 năm 2021 

V/v tăng cường các biện pháp  

giảm thiểu tai nạn lao động  
 

 
Kính gửi: Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc. 

 

Thực hiện Công văn số 1250 /UBND-KGVX ngày 4/9/2021 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn lao động trên địa 

bàn tỉnh. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn yêu cầu các phòng, ban, đơn 

vị trực thuộc Sở nâng cao tinh thần trách nhiệm, triển khai ngay các giải pháp phù 

hợp để kiềm chế và giảm tai nạn lao động thuộc ngành, lĩnh vực quản lý, cụ thể:  

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định an toàn, vệ sinh 

lao động của các tổ chức. cá nhân, doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý, đặc biệt 

các lĩnh vực có nhiều nguy cơ xảy ra tai nạn lao động, sự cố nghiêm trọng, chú ý 

đến hoạt động xây dựng quy trình, biện pháp làm việc an toàn tại doanh nghiệp; 

đẩy mạnh tổ chức điều tra tai nạn lao động đối với người lao động làm việc không 

theo hợp đồng lao động. Xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo quy định. 

- Tăng cường tổ chức công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức, pháp luật về 

an toàn, vệ sinh lao động phù hợp với từng lĩnh vực và ngành nghề, ưu tiên việc 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động 

làm việc không theo hợp đồng lao động. 

- Tăng cường triển khai công tác phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp với sự hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm xã hội về tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp. 

Sở Nông nghiệp và PTNT yêu cầu các phòng, ban, đơn vị trực thuộc nghiêm 

túc triển khai thực hiện và báo cáo Sở những nội dung vượt thẩm quyền./. 

 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP.  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Phúc Đạt 
 


		2021-09-09T14:00:12+0700


		2021-09-09T14:32:25+0700


		2021-09-09T14:32:25+0700


		2021-09-09T14:32:25+0700




