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Số:         /KKT-QHXD&MT 
 

     V/v triển khai tháng hành động 

về an toàn, vệ sinh lao động ngành 

xây dựng năm 2022. 

CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

  Phú Yên, ngày      tháng 7 năm 2022 
 

     

Kính gửi: Sở Xây dựng Phú Yên. 

   

Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên tiếp nhận Văn bản số 742/SXD – 

QLCL&VLXD ngày 27/4/2022 của Sở Xây dựng Phú Yên, về việc triển khai 
tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây dựng năm 2022 với chủ 

đề “ tăng cường các biện pháp giảm thiểu rủi ro về an toàn, vệ sinh lao động, cải 
thiện điều kiện lao động tại nơi làm việc, thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm 

soát hiệu quả dịch covid -19 trong thi công xây dựng”; Ban Quản lý Khu kinh tế 
Phú Yên báo cáo kết quả việc triển khai thực hiện như sau: 

 1. Việc thực hiện nội dung yêu cầu của Sở Xây dựng: Ngày 11/5/2022 Ban 
Quản lý Khu kinh tế Phú Yên đã có Văn bản số 381/KKT-QHXD&MT hướng 
dẫn Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế trên địa bản tỉnh thực 

hiện việc triển khai tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động ngành xây 
dựng năm 2022, trong đó yêu cầu Chủ đầu tư thường xuyên kiểm tra, rà soát bổ 

sung nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm ATVSLĐ; nhắc nhở các Đơn vị tư 
vấn giám sát, nhà thầu thi công chú trọng đến công tác bảo đảm ATVSLĐ theo 

Thông tư số 10/2021/TT-BXD ngày 25/8/2021 về việc hướng dẫn một số điều và 
biện pháp thi hành Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2021 và 

Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ và 
QCVN 18:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn trong thi công xây 

dựng; riêng việc thực hiện treo băng ron khẩu hiệu hưởng ứng tháng ATVSLĐ 
trên công trường năm 2021, kết quả thực hiện như sau: 

- Đối với các Doanh nghiệp đang hoạt động sản xuất, kinh doanh tại các 
Khu công nghiệp, Khu kinh tế đều thực hiện tốt việc treo băng rôn, khẩu hiệu 

hưởng ứng tháng ATVSLĐ năm 2022. 

- Nhận xét: Nhìn chung Doanh nghiệp trong Khu công nghiệp, Khu kinh tế 

đều thực hiện tốt việc treo băng rôn, khẩu hiệu hưởng ứng tháng ATVSLĐ năm 

2022 theo Văn bản số 742/SXD – QLCL&VLXD ngày 27/4/2022 của Sở Xây 
dựng Phú Yên; ngoài ra các Doanh nghiệp tổ chức thực hiện tốt các quy định 

của pháp luật về tháng ATVSLĐ trong sản xuất kinh doanh và triển khai các nội 
dung, hoạt động hưởng ứng tháng hành động về ATVSLĐ theo kế hoạch của 

Doanh nghiệp đề ra. 

2. Việc báo cáo theo mẫu được quy định tại Thông tư số 02/2017/TT-

BLĐTBXH ngày 20/02/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội:  



2 

 

Hiện nay, qua kiểm tra tình hình báo cáo tổng hợp số liệu kết quả tổ chức 

tháng hành động của các Doanh nghiệp trong các Khu công nghiệp, Khu kinh tế 
trên địa bàn tỉnh; được biết các Doanh nghiệp đã gửi báo cáo về Sở Lao động - 
Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên. Vì vậy, đề nghị Sở Xây dựng liên hệ với 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Yên để biết số liệu và tổng hợp. 

 Vậy, Ban Quản lý Khu kinh tế Phú Yên thông tin đến Sở Xây dựng Phú 

Yên biết./. 
 
 

Nơi nhận:                                                                      

- Như trên; 
- Trưởng ban QL KKT (b/c); 
- Các Phó Trưởng ban QL KKT (đ/b); 
- Phòng QLDN, TTDVCI (p/h); 
-  Lưu: VT, QHXD&MT. 

 

 

          KT.TRƯỞNG BAN 
          PHÓ TRƯỞNG BAN 

 
 

 
 

 
                      Phan Ngọc Thành 
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