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CHỈ THỊ
Về việc bảo ñảm an toàn trong thi công xây dựng công trình
Trong thời gian vừa qua, các sự cố gây hư hại cho công trình và thiệt hại về
người liên tiếp xảy ra với nhiều cấp ñộ khác nhau. Trong ñó, nhiều tai nạn lao ñộng
xảy ra liên quan ñến sập ñổ giàn giáo như sự cố tại Dự án ðường sắt ñô thị tuyến
Cát Linh - Hà ðông, Dự án Formosa - Hà Tĩnh, Khu phức hợp Nam Sài Gòn,
Khách sạn Thiên Trường - Lạng Sơn; sập ñổ kết cấu công trình khi tháo dỡ giàn
giáo tại Trung tâm hội nghị, tiệc cưới Hoàng Tử - Cần Thơ; tai nạn lao ñộng liên
quan ñến vận hành các thiết bị nâng hạ như cần cẩu bị gãy ñổ tại Dự án cầu Hồng
Ngự 2 - ðồng Tháp, Dự án xây dựng khách sạn Hữu Nghị - TP ðông Hà, Quảng
Trị...
Nguyên nhân xảy ra mất an toàn là do các bên có liên quan trong thi công
xây dựng công trình chưa tuân thủ nghiêm các quy ñịnh của pháp luật về an toàn
trong thi công xây dựng. Bên cạnh ñó, các cơ quan quản lý có thẩm quyền còn
chưa thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn công tác ñảm bảo an toàn trên công
trường xây dựng.
Nhằm chấn chỉnh tình hình mất an toàn nêu trên và ngăn ngừa khả năng xảy
ra sự cố trong quá trình thi công xây dựng, căn cứ theo chức năng, nhiệm vụ ñược
quy ñịnh tại ðiều 162 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13, Bộ Xây dựng yêu cầu các
chủ thể có liên quan trong thi công xây dựng nghiêm túc thực hiện các nội dung
sau:
1. ðối với nhà thầu thi công xây dựng
Tuyệt ñối tuân thủ các quy ñịnh kỹ thuật và pháp luật về an toàn trong thi
công xây dựng. Trong ñó, ñặc biệt lưu ý:
a) ðảm bảo an toàn kết cấu giàn giáo
- Rà soát, kiểm tra sự tuân thủ các Quy chuẩn, Tiêu chuẩn trong việc tính
toán thiết kế kết cấu giàn giáo, phê duyệt thiết kế và biện pháp lắp dựng giàn giáo;
- Vật liệu chế tạo và các bộ phận của giàn giáo phải ñảm bảo chất lượng và
phù hợp với yêu cầu của hồ sơ kỹ thuật, tiêu chuẩn áp dụng;
- Quá trình lắp dựng phải tuân thủ theo quy trình, chỉ dẫn kỹ thuật ñã ñược
phê duyệt; kiểm tra ổn ñịnh, khả năng chịu lực (thử tải ñối với giàn giáo thép theo
Tiêu chuẩn TCVN 6052:1995) và nghiệm thu theo quy ñịnh;
- Trong quá trình sử dụng, nếu xuất hiện tải trọng hoặc tác ñộng bất thường
lên kết cấu giàn giáo thì phải có phương án kiểm tra, ñánh giá (dừng thi công nếu
cần) và có biện pháp khắc phục, ñảm bảo an toàn;
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- Việc tháo dỡ giàn giáo phải tuân thủ quy trình, biện pháp tháo dỡ ñể ñảm
bảo an toàn cho người, công trình và môi trường xung quanh.
b) ðảm bảo an toàn ñối với máy, thiết bị nâng hạ
- Các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn phải ñược kiểm ñịnh
trước khi ñưa vào sử dụng và kiểm ñịnh ñịnh kỳ trong quá trình sử dụng;
- Trường hợp phạm vi hoạt ñộng của các máy, thiết bị nâng hạ vượt khỏi
mặt bằng công trường hoặc do ñiều kiện thi công phải ñặt ở ngoài phạm vi công
trường thì phải có biện pháp ñảm bảo an toàn ñược Chủ ñầu tư chấp thuận và phải
tuân thủ các quy ñịnh của ñịa phương, của pháp luật về an toàn khác có liên quan;
c) Bố trí cán bộ chuyên trách hoặc kiêm nhiệm làm công tác an toàn phù hợp
với quy mô, mức ñộ rủi ro xảy ra tai nạn lao ñộng của công trường theo quy ñịnh;
d) Tổ chức huấn luyện và phổ biến các quy ñịnh về an toàn cho người lao
ñộng. ðối với các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn thì người lao ñộng
phải ñược cấp Chứng chỉ huấn luyện an toàn lao ñộng theo quy ñịnh của pháp luật
về an toàn lao ñộng;
e) Lập phương án xử lý, ứng cứu khẩn cấp khi xảy ra sự cố mất an toàn
trong quá trình thi công xây dựng.
2. ðối với chủ ñầu tư, nhà thầu giám sát thi công xây dựng
- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra việc thực hiện biện pháp thi công, biện
pháp ñảm bảo an toàn của nhà thầu thi công xây dựng;
- Kiên quyết dừng thi công và yêu cầu nhà thầu thi công khắc phục khi phát
hiện dấu hiệu vi phạm các quy ñịnh về an toàn trong thi công xây dựng và có chế
tài xử phạt trong hợp ñồng nếu ñể xảy ra mất an toàn.
3. ðối với các cơ quan chuyên môn về xây dựng
- Duy trì thường xuyên việc hướng dẫn, kiểm tra công tác quản lý an toàn,
vệ sinh lao ñộng trong thi công xây dựng công trình;
- Kết hợp kiểm tra công tác an toàn lao ñộng với kiểm tra công tác nghiệm
thu các công trình xây dựng thuộc ñối tượng cơ quan quản lý nhà nước kiểm tra
(khoản 8 ðiều 34 Nghị ñịnh số 59/2015/Nð-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
quản lý dự án ñầu tư xây dựng);
- Tăng cường thanh tra và xử lý nghiêm các chủ thể vi phạm quy ñịnh của
pháp luật về an toàn trong thi công xây dựng công trình;
- Rà soát, sửa ñổi và bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, các quy
chuẩn kỹ thuật an toàn theo phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình ñể nâng cao
hiệu quả việc phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro cho người lao ñộng;
- Báo cáo về tình hình an toàn lao ñộng trong thi công xây dựng theo quy
ñịnh tại các Thông tư của Bộ Xây dựng: Thông tư số 06/2012/TT-BXD ngày
10/10/2012, Quy ñịnh chế ñộ báo cáo thống kê tổng hợp ngành Xây dựng và
Thông tư số 22/2010/TT-BXD ngày 03/12/2010, Quy ñịnh về an toàn lao ñộng
trong thi công xây dựng công trình.
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Bộ Xây dựng ñề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương, các Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành chỉ ñạo các cơ quan quản
lý có thẩm quyền về an toàn trong thi công xây dựng tổ chức thực hiện nghiêm túc
chỉ thị này./.

BỘ TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Nông nghiệp & PTNT,
Công Thương, Công an, Quốc phòng, Lao ñộng –
Thương binh & Xã hội;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Các Sở: Xây dựng, GTVT, Nông nghiệp & PTNT,
Công Thương, Lao ñộng – Thương binh & Xã hội;
- Lưu: VT, Gð.

(ñã ký)

Trịnh ðình Dũng
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