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THÔNG BÁO 

Tình hình tai nạn lao động 06 tháng đầu năm 2021 

 

 Thực hiện Thông tư số 13/2020/TT-BLĐTBXH ngày 27/11/2020 của Bộ 

Lao động - Thương binh và Xã hội về hướng dẫn việc thu thập, lưu trữ, tổng 

hợp, cung cấp, công bố, đánh giá về tình hình tai nạn lao động (TNLĐ) và sự cố 

kỹ thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) nghiêm trọng, Sở Lao 

động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn thông báo tình hình TNLĐ 6 tháng 

đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh như sau: 

 I. TÌNH HÌNH TNLĐ TRONG KHU VỰC CÓ QUAN HỆ LAO 

ĐỘNG 

 1. Tình hình TNLĐ: 

Theo báo cáo của các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tình hình tai nạn lao động từ người sử dụng 

lao động 6 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn tỉnh như sau: 

1.1. Tai nạn lao động: 

- Tổng số vụ TNLĐ: 03 vụ.  

- Số đơn vị để xảy ra TNLĐ: 03 đơn vị1.  

- Số vụ TNLĐ chết người: 03 vụ.  

- Số người chết: 03 người. 

- Số người bị thương nặng: 0 người. 

- Nạn nhân là lao động nữ: 0 người. 

- Số vụ TNLĐ có từ hai người bị nạn trở lên: 0 vụ. 

(Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo). 

 1.2. Tai nạn được hưởng trợ cấp theo quy định tại Khoản 2 Điều 39 

Luật ATVSLĐ:  

 - Tổng số vụ tai nạn: 02 vụ.  

 - Số đơn vị để xảy ra tai nạn: 02 đơn vị2 

- Số vụ có người chết: 02 vụ.  

                                           
1 Công ty CP Vật liệu xây dựng và Kinh doanh tổng hợp – VVMI; Công ty CP Khai thác đá Đồng Tiến; Công ty 

TNHH Đá Thượng Thành (nạn nhân là công nhân của Công ty TNHH Đầu tư xây dựng và Thương mại Anh 

Phương – Đơn vị được Công ty TNHH Đá Thượng Thành ký hợp đồng thực hiện khoan, nổ mìn).  
2 Trường Tiểu học Xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng; Trung tâm y tế huyện Bình Gia. 
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- Số người chết: 02 người. 

- Số người bị thương nặng: 0 người. 

- Nạn nhân là lao động nữ: 02 người. 

- Số vụ có từ hai người bị nạn trở lên: 0 vụ. 

 2. Đánh giá chung: 

 Các vụ TNLĐ đã được khai báo và điều tra theo đúng quy định, xảy ra 

chủ yếu trong lĩnh vực khai thác khoáng sản. 

 So với 6 tháng đầu năm 2020, trong 6 tháng đầu năm 2021, trong khu vực 

có quan hệ lao động, số vụ TNLĐ giảm, tổng số nạn nhân giảm, tuy nhiên số vụ 

có người chết tăng, số người chết tăng. 

 Số liệu thống kê về tình hình TNLĐ trong khu vực có quan hệ lao động 6 

tháng đầu năm 2021 so với 6 tháng đầu năm 2020 cụ thể như sau: 
 

STT Chỉ tiêu thống kê 
6 tháng đầu 

năm 2020 

6 tháng đầu 

năm 2021 

Tăng (+)/ 

Giảm (-) 

1 Số vụ 6 3 
-3 

(-50%) 

2 Số nạn nhân 6 3 
-3 

(-50%) 

3 Số vụ có người chết 2 3 
+1 

(+50%) 

4 Số người chết 2 3 
+1 

(+50%) 

5 Số người bị thương nặng 3 0 
-3 

(-100%) 

6 Số nạn nhân là lao động nữ 1 0 
-1 

(-100%) 

7 
Số vụ có từ 2 người bị nạn trở 

lên 
0 0  

 II. TÌNH HÌNH TNLĐ ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG LÀM VIỆC 

KHÔNG THEO HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG 

1. Tình hình TNLĐ: 

Theo báo cáo của 11 huyện, thành phố, trong 6 tháng đầu năm 2021 toàn 

tỉnh đã xảy ra 62 vụ TNLĐ đối với người lao động làm việc không theo hợp 

đồng lao động làm 62 người bị nạn, trong đó: 

- Số người chết: 12 người. 

- Số vụ TNLĐ chết người: 12 vụ. 

- Số người bị thương nặng: 43 người. 
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- Nạn nhân là lao động nữ: 8 người. 

- Số vụ TNLĐ có hai người bị nạn trở lên: 0 vụ. 

TNLĐ theo ngành nghề gồm: Lao động giản đơn trong nông nghiệp (40 

vụ làm 40 người bị nạn, trong đó có 04 người chết), khai thác chế biến gỗ (08 vụ 

làm 08 người bị nạn, trong đó có 02 người chết), xây dựng (07 vụ làm 07 người 

bị nạn, trong đó có 03 người chết) và các lĩnh vực khác (07 vụ làm 07 người bị 

nạn, trong đó có 03 người chết, 04 người bị thương nặng). 

 (Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo). 

2. Đánh giá chung: 

 Các vụ TNLĐ đối với người lao động làm việc không theo hợp đồng lao 

động xảy ra chủ yếu trong lĩnh vực nông nghiệp, khai thác, chế biến gỗ. 

 So với 6 tháng đầu năm 2020, trong 6 tháng đầu năm 2021, TNLĐ đối với 

người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động có xu hướng tăng. 

 Số liệu thống kê về tình hình TNLĐ đối với người lao động làm việc 

không theo hợp đồng lao động 6 tháng đầu năm 2021 so với 6 tháng đầu năm 

2020 cụ thể như sau: 
 

STT Chỉ tiêu thống kê 
6 tháng đầu 

năm 2020 

6 tháng đầu 

năm 2021 

Tăng (+)/ 

Giảm (-) 

1 Số vụ 41 62 
+21 

(+51,22%) 

2 Số nạn nhân 41 62 
+21 

(+51,22%) 

3 Số vụ có người chết 9 12 
+3 

(+33,33%) 

4 Số người chết 9 12 
+3 

(+33,33%) 

5 Số người bị thương nặng 27 43 
+16 

(+59,26%) 

6 Số nạn nhân là lao động nữ 7 8 
+1 

(+14,29%) 

7 
Số vụ có từ 2 người bị nạn trở 

lên 
0 0  

III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

Để chủ động phòng ngừa và hạn chế TNLĐ trong 6 tháng cuối năm 2021, 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Lạng Sơn đề nghị các Sở, Ban, 

Ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh việc thực hiện tốt các nội dung chủ yếu sau: 

1. Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh, UBND các huyện, thành phố phối hợp, 

chỉ đạo các phòng chức năng, các đơn vị trực thuộc tăng cường kiểm tra, đôn 
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đốc các đối tượng thuộc phạm vi quản lý về việc thực hiện các giải pháp thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm về ATVSLĐ năm 2021; Phối hợp giữa các cơ quan có 

liên quan và với địa bàn, cơ sở trong thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về 

ATVSLĐ tại địa bàn, lĩnh vực, đặc biệt là công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám 

sát trực tiếp việc thực hiện các biện pháp đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc; Tổ 

chức thu thập, lưu trữ thông tin về TNLĐ, công bố tình hình TNLĐ và thực hiện 

các báo cáo định kỳ về công tác ATVSLĐ, TNLĐ theo quy định. 

2. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh: 

- Tăng cường thực hiện các giải pháp đảm bảo ATVSLĐ tại nơi làm việc. 

Tuyệt đối không bố trí người lao động chưa được hướng dẫn, huấn luyện 

ATVSLĐ vào làm việc tại doanh nghiệp, cơ sở.  

- Trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc an toàn, phương tiện bảo vệ cá 

nhân và phương tiện về y tế, phục vụ kịp thời công tác sơ cứu, cấp cứu tại nơi 

làm việc. Huấn luyện nghiệp vụ sơ cấp cứu cho người lao động và lực lượng sơ 

cấp cứu tại chỗ của doanh nghiệp, cơ sở. 

- Thực hiện khám sức khỏe ban đầu, khám sức khỏe định kỳ và bố trí việc 

làm phù hợp với tình trạng sức khỏe người lao động. Không để người lao động 

làm việc quá sức, làm thêm quá số giờ quy định.  

- Thường xuyên kiểm tra tình trạng làm việc an toàn của máy, thiết bị, nhà 

xưởng nơi làm việc; kịp thời phát hiện và khắc phục các nguy cơ, rủi ro gây 

TNLĐ cho người lao động.  

- Tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định về ATVSLĐ của 

người lao động; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

- Tổ chức thu thập, lưu trữ thông tin về TNLĐ, công bố tình hình TNLĐ 

xảy ra tại đơn vị, cơ sở và thực hiện đầy đủ, đúng tiến độ các báo cáo định kỳ về 

công tác ATVSLĐ, TNLĐ theo quy định./. 

 

   KT. GIÁM ĐỐC 

Nơi nhận:                        
- UBND tỉnh (để B/c); 

- Các Sở, Ban, Ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng LĐTBXH-DT các huyện; 

- Phòng LĐTBXH thành phố; 

- Thanh tra Sở; 

- Các doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn tỉnh; 

- Lưu: VT, LĐVL-BHXH. 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Hà Thị Hải Yến 
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