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BÁO CÁO THẨM TRA 

Tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn lao động,  

vệ sinh lao động trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 

 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền 

địa phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân 

dân năm 2015. 

 Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh tại 

Thông báo số 57/TB-HĐND ngày 26/10/2022 về phân công thẩm tra các báo 

cáo, dự thảo Nghị quyết trình Kỳ họp thứ 4, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XII; 

trên cơ sở Báo cáo số 307/BC-UBND ngày 20/10/2022 của UBND tỉnh về Tình 

hình thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn lao động, vệ sinh lao động 

(ATVSLĐ) năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum; Ban Văn hóa-Xã hội đã tổ 

chức họp thẩm tra về nội dung trên. Dự họp thẩm tra gồm các ủy viên Ban Văn 

hóa-Xã hội, đại diện lãnh đạo Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh và Sở Lao 

động,Thương binh-Xã hội. Ban báo cáo Hội đồng nhân dân tỉnh kết quả thẩm tra 

như sau: 

1. Năm 2022 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/NQ-

CP ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ ban hành Chương trình quốc gia 

về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025. Ban cơ bản thống nhất với 

báo cáo đánh giá của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện chính sách, pháp luật về 

ATVSLĐ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum. UBND tỉnh và các Sở, ngành 

đã kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo1 công tác ATVSLĐ và triển khai, thực 

hiện nghiêm túc trên toàn địa bàn tỉnh. 

- Trong năm 2022, tình hình dịch bệnh Covid - 19 đã cơ bản được kiểm 

soát, hoạt động kinh doanh sản xuất của các doanh nghiệp đang phục hồi và mở 

rộng. Một số chỉ tiêu đạt được có tăng so với năm 2021: Tỷ lệ huấn luyện công 
                                                
1 Kế hoạch số 2548/KH-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2022 về việc thực hiện Chương trình quốc gia về ATVSLĐ 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch số 2853/KH-UBND ngày 30 tháng 8 năm 2022 triển khai thực 

hiện Đề án "Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025” trên 

địa bàn tỉnh Kon Tum; Văn bản số 3482/UBND-KGVX ngày 17/10/2022 thực hiện nghiêm các biện pháp, giải 

pháp đảm bảo ATVSLĐ, phòng ngừa tai nạn lao động trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 3574/VP-HTKT ngày 

26/9/2022 quản lý đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng. 
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tác ATVSLĐ năm 2022 đạt 29,57%, tăng 23,62% so với năm 20212; quản lý 

máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động tăng cao3; công 

tác y tế lao động, chăm sóc sức khỏe người lao động được các doanh nghiệp chú 

trọng4; công tác kiểm tra quan trắc môi trường được tăng cường5; thanh tra về 

pháp luật lao động, công tác VSATLĐ được khôi phục6; chế độ, chính sách về 

ATVSLĐ đối với người lao động được duy trì7. 

Ngoài những hạn chế mà báo cáo đã đề cập, công tác khắc phục những 

hạn chế về ATVSLĐ tồn tại trong những năm qua có mặt vẫn chưa khắc phục 

hiệu quả như: báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động chưa được các đơn 

vị, doanh nghiệp thực hiện nghiêm túc; không gia tăng số lượng tổ chức công 

đoàn trong các doanh nghiệp có tham gia BHXH bắt buộc mặc dù số lượng 

doanh nghiệp đang hoạt động tăng lên8. 

2. Qua xem xét báo cáo, một số nội dung Ban đề nghị UBND tỉnh làm 

rõ và đánh giá bổ sung một số vấn đề sau: 

- Các chỉ tiêu theo Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2022 

của Chính phủ (Kế hoạch 2548-KH/UBND ngày 5/8/2022 của UBND tỉnh) 

  - Tổ chức đo kiểm tra quan trắc môi trường năm 2022 cho các cơ sở, 

doanh nghiệp đạt 10,76% (giảm 0,74%  so với năm 2021) 

 - Bổ sung số liệu, và có đánh giá chi tiết đối với: Số làng nghề, hợp tác xã 

có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh9; số 

người làm công tác quản lý, chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác ATVSLĐ các 

huyện, thành phố và Ban quản lý khu kinh tế; số người lao động làm các nghề, 

công việc có yêu cầu nghiêm ngặt về ATVSLĐ; số người làm công tác 

ATVSLĐ được tập huấn nâng cao năng lực và được huấn luyện về ATVSLĐ.  

                                                
2 Năm 2021 tổ chức huấn luyện công tác AT,VSLĐ cho 382 người (trong đó: đối tượng nhóm 1 là 56 người, đối 

tượng nhóm 2 là 13 người, đối tượng nhóm 3 là 215 người, đối tượng nhóm 4 là 65 người, đối tượng nhóm 5 là 

01 người, đối tượng nhóm 6 là 32 người). Tỷ lệ người lao động được huấn luyện công tác AT, VSLĐ năm 2021 

đạt 1,74 %, giảm 2,31% so với năm 2020 
3 Năm2021: Có 51/348 thiết bị được khai báo mới; Năm 2022: có 289/563 thiết bị được khai báo mới. 
4 Công tác khám sức khỏe định kỳ cho người lao động: Năm 2021: có 913 lao động của 30/130 doanh nghiệp; 

Năm 2022: có 2225 lao động của 32/130 cơ sở doanh nghiệp; 
5 2021: kiểm tra 10/130 cơ sở, có 1303/1377 mẫu đạt, 74 mẫu ko đạt 

2022: kiểm tra 14/130 cơ sở, có 2809/2895 mẫu đạt, 86 mẫu ko đạt 
6 Năm 2021: chưa triển khai do tình hình dịch bệnh covid; Năm 2022: kiểm tra 11 doanh nghiệp  
7 Năm 2021: toàn tỉnh 1.808 đơn vị tham gia đóng bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề nghiệp cho 38.240 người lao 

động; Năm 2022: Toàn tỉnh có 1.825 đơn vị tham gia đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 

39.121 người lao động. 
8 Năm 2021 có  có khoảng 861 doanh nghiệp đang hoạt động; năm 2022 có khoảng 920 doanh nghiệp đang hoạt 

động  
9 Chỉ tiêu của Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ: Trên 80% số làng nghề, hợp 

tác xã có nguy cơ cao về tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp được tiếp cận thông tin phù hợp về ATVSLĐ.  
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 - Tình trạng các đơn vị, doanh nghiệp chưa thực hiện nghiêm túc công tác 

báo cáo định kỳ về tình hình tai nạn lao động vẫn tồn tại qua các năm10; việc 

thành lập tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp chậm cải thiện11;  

3. Nhiệm vụ, giải pháp triển khai công tác ATVSLĐ trong năm 

2023.  

Ngoài những giải pháp đã xác định tại báo cáo, Ban đề nghị Ủy ban nhân 

dân tỉnh quan tâm một số vấn đề trong thời gian đến:  

- Tiếp tục triển khai, đánh giá công tác an toàn, vệ sinh lao động theo 

Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ ban hành 

Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động giai đoạn 2021-2025. Từ 

năm 2023, đề nghị đánh giá và so sánh việc thực hiện các chỉ tiêu về ATVSLĐ 

hằng năm so với giai đoạn 2021-2025 được xác định tại Kế hoạch 2548/KH-

UBND ngày 5/8/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình mục 

tiêu quốc gia về ATVSLĐ giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

- Tiếp tục triển khai công tác ATVSLĐ thích ứng với tình hình dịch 

Covid-19; công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật ATVSLĐ, nhất là 

người lao động làm việc không theo hợp đồng và tình hình chấp hành chế độ 

báo cáo của cơ sở sản xuất, kinh doanh. Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ 

công tác an toàn lao động trong các cơ sở kinh doanh xăng dầu, khí gas, khí hóa 

lỏng, các chợ và Trung tâm thương mại. Kiểm tra hoạt động quản lý và sử dụng 

vật liệu nổ công nghiệp; hoạt động khai thác khoáng sản tại các doanh nghiệp 

trên toàn địa bàn tỉnh.  

- Quyết liệt trong chỉ đạo hình thành tổ chức công đoàn trong các doanh 

nghiệp theo luật định; thực hiện quyền lợi cho người lao động trong công tác 

chăm sóc y tế định kỳ ở những cơ sở có nguy cơ cao mắc bệnh nghề nghiệp. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc khai báo, kiểm định, cấp phép hoạt 

động đối với các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ 

sinh lao động, đảm bảo 100% trước khi đưa vào sử dụng được kiểm định kỹ 

thuật an toàn. 

Trên đây là ý kiến thẩm tra của Ban Văn hóa-Xã hội về Báo cáo tình hình 

thực hiện chính sách, pháp luật về ATVSLĐ trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 

                                                
10 Trong 9 tháng đầu năm 2021 có 44 doanh nghiệp; 9 tháng đầu năm 2022 có 29 doanh nghiệp báo cáo về tình 

hình tai nạn lao động.   
11 Năm 2020: Toàn tỉnh có 112/657 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn chiếm tỷ lệ  gần 17,04% số doanh 

nghiệp hoạt động; Năm 2021: 110/861 doanh nghiệp có tổ chức công đoàn; Năm 2022: 110/920 doanh nghiệp có 

tổ chức công đoàn chiếm gần 11,95  
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2022. Đề nghị cơ quan trình báo cáo tiếp thu các ý kiến của đại biểu để giải trình 

tại kỳ họp. 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XII, kỳ họp thứ 4 xem xét, quyết 

định./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các ủy viên Ban VHXH; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH-HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, BVHXH. 

TM. BAN VĂN HÓA-XÃ HỘI 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Phan Thị Thủy 
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