
ỦY BAN  NHÂN DÂN 

HUYỆN TỦA CHÙA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-KTHT Tủa Chùa, ngày        tháng 11 năm 2022 

V/v triển khai Chỉ thị số 11/CT-

UBND ngày 04/11/2022 của 

UBND tỉnh Điện Biên về tăng 

cường công tác quản lý chất 

lượng, an toàn lao động trong xây 

dựng công trình trên địa bàn tỉnh. 

 

   
 

Kính gửi:  

 - Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện;  

- UBND các xã, thị trấn; 

- Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng. 
 

Thực hiện Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Điện 

Biên về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng 

công trình trên địa bàn tỉnh. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban nhân dân huyện có ý 

kiến như sau: 

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện, Ủy ban nhân dân các xã, 

thị trấn, các đơn tư vấn, nhà thầu thi công: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ 

động nghiên cứu áp dụng thực hiện, tổ chức tuyên truyền quán triệt, phổ biến 

nội dung Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 04/11/2022 của UBND tỉnh Điện Biên 

về tăng cường công tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong xây dựng 

công trình trên địa bàn tỉnh (có bản sao gửi kèm theo). 

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện  

- Thực hiện nghiêm trách nhiệm quản lý nhà nước về chất lượng công trình xây 

dựng trên địa bàn được phân công, phân cấp tại Quyết định số 31/2022/QĐ-UBND 

ngày 24/8/2022 của UBND tỉnh Điện Biên và Văn bản số 971/UBND-KTHT ngày 

20/10/2022 của UBND huyện Tủa Chùa và các quy định có liên quan; 

- Tăng cường kiểm tra định kỳ, kiểm tra đột xuất việc quản lý chất lượng, an 

toàn lao động trong xây dựng công trình gắn với công tác quản lý trật tự xây dựng, 

đặc biệt là đối với các dự án có công trình ảnh hưởng lớn đến an toàn cộng đồng; 

- Phối hợp với các cơ quan chuyên môn về xây dựng cấp tỉnh để thực hiện 

các nội dung quy định tại quy định này;  

- Tăng cường nâng cao nhận thức, hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã, 

các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn huyện thực 

hiện các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng, an toàn lao động 

trong xây dựng công trình. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

- Tăng cường hướng dẫn các Chủ đầu tư, nhà thầu, nhà đầu tư trên địa bàn 

nâng cao nhận thức đối với các quy định của Pháp luật về đầu tư, đầu tư công, đấu 
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thầu. Tăng cường thực hiện chức năng quản lý Nhà nước đề đấu thầu, kịp thời 

phát hiện xử lý nghiêm các cá nhân, tổ chức trên địa bàn huyện vi phạm các quy 

định trong hoạt động đấu thầu; 

- Trên cơ sở báo cáo giám sát đánh giá đầu tư của các Chủ đầu tư, các nhà 

đầu tư, tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình triển khai thực hiện của các chương 

trình, dự án để kịp thời nắm bắt được các khó khăn, vướng mắc của Chủ đầu tư 

nhằm kịp thời tham mưu cho cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; 

- Chủ động tham mưu cho UBND huyện bố trí, phân bổ, điều chỉnh nguồn 

vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn cho các dự án giải ngân nguồn vốn cao 

và điều chuyển vốn của các dự án không đảm bảo khả năng thanh toán vốn; 

- Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc các chủ đầu tư quyết toán dự 

án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định tại Nghị định số 99/2021/NĐ-CP 

ngày 11/11/2021. 

4. Kho bạc Nhà nước huyện: Hướng dẫn, kiểm tra, kiểm soát các chủ đầu 

tư thanh toán dự án sử dụng vốn đầu tư công theo quy định tại Nghị định số 

99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021. 

5. Phòng Lao động - Thương binh và xã hội 

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban tổ chức thông tin, tuyên truyền, tập 

huấn, huấn luyện, phổ biến kiến thức pháp luật về an toàn, vệ sinh lao động trong 

lĩnh vực xây dựng; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát hoạt động huấn luyện về 

an toàn, vệ sinh lao động tại đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn huyện; 

- Thực hiện công tác kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm trong việc chấp 

hành quy định về an toàn, vệ sinh lao động; tiếp tục rà soát, tham mưu cho UBND 

huyện các quy định về quản lý an toàn lao động trên địa bàn.  

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp: Tiếp tục tăng 

cường tổ chức, nâng cao hiệu quả của công tác giám sát cộng đồng đối với các 

dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Nghị định 29/2021/NĐ-CP 

ngày 26/3/2021 của Chính phủ và các quy định liên quan, đặc biệt là trong công 

tác quản lý chất lượng, an toàn lao động trong thi công xây dựng. 

Nhận được Công văn này, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công, thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên 

địa bàn huyện tổ chức triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên; 

- TT. Huyện ủy (b/c); 

- TT. HĐND huyện (b/c); 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Lưu: VT, KTHT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

Nguyễn Minh Tuân 
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