UBND TỈNH KON TUM
SỞ LAO ĐỘNG –THƯƠNG
BINH VÀ XÃ HỘI
Số: 04

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày10 tháng 12 năm 2020

/KL-SLĐTBXH

KẾT LUẬN
Thanh tra công tác đảm bảo an toàn lao động, tai nạn lao động
tại công trình Thủy điện Plei Kần, huyện Ngọc Hồi
(thuộc Công ty Cổ phần Tấn Phát)
Thực hiện Quyết định số 866/QĐ-SLĐTBXH, ngày 25/11/2020 của Sở Lao
động - Thương binh và Xã hội Thành lập đoàn Thanh tra liên ngành, thanh tra công
tác đảm bảo an toàn lao động, tai nạn lao động tại công trình Thủy điện Plei Kần,
huyện Ngọc Hồi (thuộc Công ty Cổ phần Tấn Phát)
Đoàn thanh tra Công bố Quyết định thanh tra ngày 27/11/2020 và tiến hành
thanh tra tại công trình Thủy điện Plei Kần, huyện Ngọc Hồi thuộc Công ty Cổ
phần Tấn Phát.
Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 04/BC-TTr ngày 30/11/2020 của Trưởng Đoàn
thanh tra về việc thực hiện công tác thanh tra đảm bảo an toàn lao động, tai nạn lao
động tại công trình Thủy điện Plei Kần, huyện Ngọc Hồi thuộc Công ty Cổ phần
Tấn Phát.
GIÁM ĐỐC SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI KẾT LUẬN
I. ĐẶC ĐIỂM CHUNG:

1.Tình hình hoạt động của doanh nghiệp:
- Công ty Cổ phần Tấn Phát là doanh nghiệp tư nhân, được thành lập năm
2000 theo Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 6100160054, ngày cấp
07/03/2000, cấp thay đổi lần thứ 7 ngày 04/03/2020, cơ quan cấp Sở kế hoạch và
đầu tư tỉnh Kon Tum.
- Ngành nghề sản xuất kinh doanh chủ yếu: Sản xuất, truyền tải và phân phối
điện.
- Cơ cấu tổ chức sản xuất của doanh nghiệp: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát, Ban tổng giám đốc, các phòng ban chuyên môn.
- Điện thoại giao dịch: 02603868119
- Trụ sở chính của doanh nghiệp: Lô T2, KCN Hòa Bình, Phường Lê Lợi,
Thành phố Kon Tum, Tỉnh Kon Tum.
- Ban điều hành tại công trường: Chỉ huy trưởng; Kỹ thuật; Thủ kho; Thống
kê.
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- Số tài khoản : 0301452948129 mở tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu
– Chi nhánh Kon Tum
- Tổ chức công đoàn cơ sở: chưa thành lập
2. Thông tin hạng mục gói thầu thi công tại công trình
- Tên gói thầu thi công: Dự án Thủy điện PleiKần
- Giá trị hợp đồng: 575.810.769.000 đồng
- Số lao động đang làm việc tại công trường: 39 người (trong đó 06 lao động
thuê khoán)
- Ký hợp đồng trực tiếp với chủ đầu tư hay qua nhà thầu khác: Ký hợp đồng
trực tiếp với Công ty CP Tư vấn Xây dựng Tân Phước
- Ngày khởi công: 25/7/2018
- Thời gian hoàn thành: 23/11/2020
- Địa chỉ Ban điều hành (Văn phòng) tại hiện trường.
II. KẾT QUẢ THANH TRA:
1. TÌNH HÌNH CHẤP HÀNH PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG, AN TOÀN LAO
ĐỘNG, VỆ SINH LAO ĐỘNG KHI THI CÔNG HẠNG MỤC GÓI THẦU

1.1. Tổng số lao động làm việc tại công trường: 39 người , Trong đó:
- Hợp đồng lao động xác định thời hạn từ đủ 12 tháng đến 36 tháng: 33 người
- Hợp đồng lao động làm việc không trọn thời gian: 06 người theo Hợp đồng
giao khoán ngày 11/05/2020 giữa Công ty cổ phần Tấn Phát và đội nhân công xây
dựng do Ông Phạm Văn Thiệp đại diện; hạng mục thuê mướn lao động dọn dẹp vệ
sinh mặt bằng, đục tỉa, trám trít hoàn thiện toàn bộ công trình đã xãy ra tai nạn lao
động vào ngày 25/5/2020. Trong đó: 03 lao động bị chết và 03 lao động bị thương
nhẹ do bị căng và đứt cáp tời điện); 06 lao động mới vào làm việc chưa được huấn
luyện an toàn lao động.
Cụ thể:
TT

Họ và tên

Năm sinh

Số ngày làm việc
tại công trường đến
khi xảy ra tai nạn
(ngày)

01

A Triệu

1999

02

Chết

02

A Khái

1994

02

Chết

03

A Đục

1997

02

Bị thương nhẹ

04

A Sên

2004

05

Bị thương nhẹ

05

A Phiên

1997

07

Bị thương nhẹ

06

A Hồng

2003

10

Chết

Tình trạng khi
xảy ra tai nạn

1.2. Công tác An toàn lao động, vệ sinh lao động tại công trường:
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- Số lao động làm các công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
25 người (có danh sách kèm theo)
- Số lao động làm các công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt
nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm 25 (có danh sách kèm theo)
- Lập kế hoạch, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao
động hằng năm đơn vị đã xây dựng quy chế nội quy cụ thể:
+ Quy chế hoạt động của Ban An toàn vệ sinh lao động, Quy chế xây dựng
ngày 30/9/2019
+ Quy chế hoạt động của Ban chỉ huy công trình
+ Nội quy công trường xây dựng;
- Việc đánh giá rủi ro tại nơi làm việc: chưa có
- Số cán bộ làm công tác an toàn lao động, vệ sinh lao động (nếu có), trong
đó số cán bộ chuyên trách 03 theo Quyết định /2019/QĐ-TP ngày 30/9/2019 (có
QĐ kèm theo)
- Số cán bộ làm công tác y tế (nếu có), trong đó bác sỹ: chưa có
- Đơn vị đã cấp phát phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động; Việc sử
dụng phương tiện bảo vệ cá nhân của người lao động khi làm việc: 100% người lao
động làm việc trong môi trường có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động được
cấp phát bảo hộ lao động, bao gồm: Mũ BH, giày BH, quần áo BH, găng tay BH,
khẩu trang.
- Xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động
đối với máy, thiết bị và tại nơi làm việc: Đã xây dựng Quy trình an toàn vệ sinh lao
động trong vận hành nhà máy tại công trình;
- Có tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động cho 32
người nhóm 3 và chứng nhận vận hành hệ thống điện ở vị trí trưởng ca nhà máy
điện cho 01 người (đối với ông Đinh Văn Cường);
- Đối với 06 lao động hợp đồng giao khoán chưa được huấn luyện và được
cấp chứng nhận đã qua lớp huấn luyện theo quy định (Chỉ được huấn luyện bằng
miệng từ người nhận hợp đồng giao khoán từ Ông Phạm Văn Thiệp)
- Trang bị phương tiện kỹ thuật, y tế phục vụ ứng cứu, sơ cứu khi xảy ra sự
cố, tai nạn lao động: có trang bị tủ thuốc y tế.
- Tổng số các loại máy, vật tư, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao
động đang sử dụng qua kiểm tra thực tế tại công trường, trong đó số máy, thiết bị,
vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động đã kiểm định 07 thiết bị.
+ Cổng trục mã hiệu CoT2D-2OT( thời hạn 30/10/2022)
+ Cầu trục mã hiệu CT2D-5OT(thời hạn 30/10/2022)
+ Bình chứa không khí nén (Thời hạn 24/12/2022)
+ Bình chứa không khí nén (Thời hạn 24/12/2022)
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+ Cầu trục CT 2D-50T( thời hạn 30/9/2022)
+ Cầu trục CT2D-02T (thời hạn 20/10/2022)
III. NHẬN XÉT, KẾT LUẬN:

1. Nhận xét:
1.1 . Những quy định pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động công ty
làm được: Qua kiểm tra hồ sơ cung cấp và thanh tra thực tế tại công trường công ty
đã thực hiện được 09 quy định về pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động tại
công ty cụ thể:
- Đã thực hiện việc ký kết hợp đồng lao động cho 33 lao động làm việc tại
công trường;
- Lập danh sách theo dõi lao động làm việc nặng nhọc độc hại theo quy đinh
cho 25 người;
- Lập kế hoạch, biện pháp an toàn, vệ sinh lao động và cải thiện điều kiện lao
động hằng năm đơn vị đã xây dựng quy chế nội quy;
- Đã ban hành quyết định cán bộ chuyên trách theo dõi an toàn lao động;
- Xây dựng nội quy, quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động
đối với máy, thiết bị và tại nơi làm việc: Đã xây dựng Quy trình an toàn vệ sinh lao
động trong vận hành nhà máy tại công trình.
- Có tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho người lao động cho 32
người nhóm 3 và chứng nhận vận hành hệ thống điện ở vị trí trưởng ca nhà máy
điện cho 01 người (đối với ông Đinh Văn Cường);
- Có trang bị tủ thuốc y tế tại công trường để kịp thời ứng cứu tai nạn lao
động tại công trường.
- Có trang bị cấp phát đồ bảo hộ lao động cho công nhân làm việc tại công
trường;
- Có kiểm định và lưu trữ hồ sơ 06 thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn
lao động .
1.2 . Còn 03 quy định pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động công ty
chưa thực hiện được cụ thể:
- Sử dụng 01 lao động chưa đủ tuổi thành niên làm công việc lao động nặng
nhọc, nguy hiểm.
- Chưa huấn luyện công tác an toàn vệ sinh lao động cho 06 lao động phổ
thông khi thực hiện ký kết hợp đồng giao khoán;
- Chưa lưu trữ hồ sơ thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động theo
quy định (01 tời điện).
2. Kết Luận:
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Đề nghị Công ty Cổ phần Tấn Phát thực hiện đúng các quy định về pháp luật
lao động, an toàn vệ sinh lao động trong quá trình hoạt động doanh nghiệp theo luật
định; nghiêm túc khắc phục những thiếu sót mà đoàn thanh tra đã chỉ ra tại cuộc
thanh tra (03 quy định pháp luật lao động, an toàn vệ sinh lao động chưa thực hiện).
IV. KIẾN NGHỊ, BIỆN PHÁP XỬ LÝ.
Lập biên bản vi phạm hành chính và xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh
vực lao động theo quy định tại Nghị Định số 28/2020/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm
2020 của Chính phủ, quy định xử phạt vi phạm hàng chính trong lĩnh vực lao động,
đối với Công ty Cổ phần Tấn Phát về 03 hành vi:
1. Sử dụng 01 lao động chưa thành niên làm công việc lao động nặng nhọc
nguy hiểm;
2. Không tổ chức huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động cho 06 lao động theo
quy định của pháp luật.
3. Không lưu giữ đầy đủ hồ sơ kỹ thuật máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu
nghiêm ngặt về an toàn lao động theo quy định.
Kết luận này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (b/c);
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Công An tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Công thương (biết);
- Lưu hồ sơ TTr.

GIÁM ĐỐC
Ký bởi: A Kang
Cơ quan: Tỉnh Kon Tum
Thời gian ký: 10/12/2020
13:30:42

A Kang
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