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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường công tác ñảm bảo an toàn vệ sinh lao ñộng
và phòng chống cháy nổ trên ñịa bàn tỉnh Nghệ An

Trong thời gian qua, tình hình tai nạn lao ñộng, bệnh nghề nghiệp và sự cố
cháy nổ diễn ra trên ñịa bàn tỉnh còn rất phức tạp. Trong hai năm 2005, 2006 theo
thống kê chưa ñầy ñủ toàn tỉnh ñã xẩy ra trên 100 vụ tai nạn lao ñộng, làm chết 09
người, nghiêm trọng như vụ tai nạn lao ñộng tại công ty xi măng Hoàng Mai, vụ tại
nạn tại công trình xây dựng nhà B khu C1 phường Quang Trung, thành phố Vinh, tại
trạm vi ba bản Bung, xã Lạng Khê, huyện Con Cuông,... Qua kiểm tra sức khỏe ñịnh
kỳ, ngành y tế ñã phát hiện 37 người bị bệnh nghề nghiệp. Về sự cố cháy nổ, trên ñịa
bàn toàn tỉnh còn ñể xảy ra nhiều vụ gây thiệt hại lớn về nhiều mặt, ñiển hình như các
vụ cháy chợ Vinh, chợ Sa Nam huyện Nam ðàn, chợ Mường Xén huyện Kỳ Sơn và
một số vụ cháy rừng với diện tích lớn.
Nguyên nhân chủ yếu của tình hình trên là do công tác quản lý Nhà nước về
lĩnh vực An toàn vệ sinh lao ñộng – Phòng chống cháy nổ ở các ngành, các cấp nhất
là cấp cơ sở chưa ñược quan tâm ñúng mức. Công tác tuyên truyền, chỉ ñạo, kiểm tra
chưa ñược coi trọng thường xuyên. Tình trạng vi phạm quy ñịnh an toàn lao ñộng,
phòng cháy, chữa cháy còn xảy ra khá phổ biến; nhiều cơ quan, ñơn vị, cơ sở chưa
nhận thức ñầy ñủ trách nhiệm và ñầu tư ñúng mức cho công tác An toàn vệ sinh lao
ñộng – Phòng chống cháy nổ. Việc tiến hành quy hoạch, xây dựng, cải tạo công trình
chưa thực hiện ñồng bộ các quy trình, giải pháp về an toàn vệ sinh lao ñộng - phòng
chống cháy nổ. Ý thức chấp hành pháp luật về lao ñộng, phòng cháy, chữa cháy của
người sử dụng lao ñộng, người lao ñộng và một bộ phận nhân dân chưa nghiêm.
ðể khắc phục tình trạng trên ñồng thời nâng cao ý thức trong việc thực hiện
công tác An toàn vệ sinh lao ñộng - Phòng chống cháy nổ; Uỷ ban nhân dân tỉnh
yêu cầu Giám ñốc các Sở, Thủ Trưởng các ban, ngành cấp tỉnh, Thủ trưởng các cơ

