
 

Kính gửi:  Các cơ quan, tổ chức, đơn vị và cá nhân có sử dụng máy, thiết bị,  
                 vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao 
động. 

Căn cứ quy định về quản lý máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn, vệ sinh lao động tại Mục 4, Chương II Luật An toàn, vệ sinh lao 
động năm 2015; Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ quy 
định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định 
kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) và 
quan trắc môi trường lao động; 

Thực hiện công văn số 1291/UBND-KGVX ngày 29/12/2016 của UBND 
tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm 
ngặt về an toàn lao động; Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao 
đông năm 2017, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị và cá nhân có sử dụng máy, thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu 
nghiêm ngặt về an toàn, vệ sinh lao động (sau đây gọi tắt là máy, thiết bị) chấp 
hành nghiêm chỉnh các quy định về quản lý máy, thiết bị theo quy định. Cụ thể:  

1. Thực hiện đúng các quy định về lập phương án bảo đảm AT-VSLĐ khi 
xây dựng mới, mở rộng hoặc cải tạo công trình, cơ sở để sản xuất, sử dụng, bảo 
quản, lưu giữ máy, thiết bị; chỉ sử dụng máy, thiết bị có nguồn gốc, xuất xứ rõ 
ràng, trong thời hạn sử dụng, đảm bảo chất lượng và được kiểm định trước khi đưa 
vào sử dụng, kiểm định định kỳ trong quá trình sử dụng; kiểm tra, bảo dưỡng, lập 
và lưu giữ hồ sơ kỹ thuật an toàn máy, thiết bị, vật tư theo quy chuẩn kỹ thuật quốc 
gia tương ứng trong quá trình sử dụng máy, thiết bị.  

2. Thực hiện đầy đủ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân sử dụng các loại máy, 
thiết bị và trách nhiệm của cơ sở sản xuất, kinh doanh quy định tại Điều 16,  
Điều 45 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP của Chính phủ.(Danh mục các loại máy, 
thiết bị, vật tư, các chất có yêu cầu nghiêm ngặt về AT-VSLĐ quy định tại Thông tư 
số 53/2016/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2016 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã 
hội) 

3. Thực hiện khai báo việc sử dụng hoặc không còn sử dụng, thải bỏ các loại 
máy, thiết bị với cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có thẩm quyền quản lý 
được quy định tại Điều 33 Luật An toàn, vệ sinh lao động và Phụ lục Ib Nghị định 
số 44/2016/NĐ-CP. 

Mẫu công văn khai báo theo quy định tại Phụ lục Iđ, Nghị định số 
44/2016/NĐ-CP (Có mẫu khai báo kèm theo). 
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Để phục vụ công tác rà soát tổng thể việc sử dụng máy, thiết bị trên địa bàn 
theo yêu cầu của UBND tỉnh, đề nghị các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn tỉnh thực hiện khai báo các loại máy, thiết bị đang được sử dụng 
tại đơn vị mình với cơ quan có thẩm quyền quản lý theo quy định; Đối với đơn vị 
trước đây đã thực hiện khai báo cũng phải khai báo lại theo quy định nêu trên. 

Trong quá trình sử dụng, quản lý các loại máy, thiết bị nếu có vấn đề phát 
sinh, vướng mắc các doanh nghiệp, cơ sở cần phản ánh kịp thời với các cơ quan có 
thẩm quyền quản lý theo quy định hoặc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Số 
409 Bà Triệu, phường Đông Kinh, thành phố Lạng Sơn. Điện thoại: 025.3876682) 
để cùng phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 
- UBND tỉnh (b/c) 
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh (p/h); 
- Lãnh đạo Sở; 
- Các đơn vị trực thuộc Sở; 
- Lưu: VT, VL-ATLĐ. 
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