
ỦY BAN NHÂN DÂN                          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 HUYỆN TAM BÌNH                                       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:129/UBND-XDCB                          Tam Bình, ngày 10 tháng 02 năm 2017 

V/v chỉ đạo tăng cường thực 

hiện công tác đảm bảo an 

toàn lao động, vệ sinh môi 

trường trong các dự án xây 

dựng công trình giao thông 

 

 

                                                               Kính gởi:  

                                                                                - Thủ trưởng các ban, ngành huyện; 

                                                                                - Chủ tịch UBND các xã – thị trấn. 

 

Căn cứ nội dung Công văn số: 149/SGTVT-QLKCHTGT, ngày 06/02/2017 

của Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Vĩnh Long, về việc tăng cường thực hiện công tác 

đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong các dự án xây dựng công trình 

giao thông. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến chỉ đạo như sau: 

- Giao Thủ trưởng các ban, ngành huyện, Ủy ban nhân dân các xã – thị trấn 

được giao nhiệm vụ Chủ đầu tư thực hiện các dự án/công trình trên địa bàn huyện 

thường xuyên kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh các đơn vị thi công/nhà thầu trong công 

tác đảm bảo an toàn lao động, vệ sinh môi trường nhằm tránh nguy cơ xảy ra mất an 

toàn lao động, sự cố công trình, ảnh hưởng đến người lao động cũng như chất lượng, 

tuổi thọ công trình, tiến độ thực hiện dự án,…theo tinh thần nội dung Công văn số: 

149/SGTVT-QLKCHTGT, ngày 06/02/2017 của Sở Giao thông – Vận tải tỉnh Vĩnh 

Long (Kèm theo công văn). 

 Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, báo cáo về Ủy ban nhân 

dân huyện để có hướng chỉ đạo giải quyết kịp thời./. 

Nơi nhận:                                                                                          KT. CHỦ TỊCH 

- Như trên;                                                                                                                   PHÓ CHỦ TỊCH 
- CT, PCT UBND huyện; 

- CVP, PCVP Tổng hợp;                                                                                                                       

- NC Khối XDCB;                                                                                                                                                                       

- Lưu VT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

                                                                                                        Nguyễn Quốc Thái                                
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