
QUYẾT ĐỊNH 

Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn lao động 

trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố cần thơ 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 5 năm 2015 của 

Chính phủ về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2015 của 

Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây 

dựng công trình; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân công, phân cấp trách nhiệm quản lý nhà nước về an 

toàn lao động trong thi công xây dựng công trình trên địa bàn thành phố 

Cần Thơ 

1. Sở Xây dựng và các Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành thực 

hiện quản lý nhà nước về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình 

đối với các công trình thuộc trách nhiệm kiểm tra về an toàn lao động trong thi 

công xây dựng các công trình xây dựng được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 

8 Thông tư số 04/2017/TT-BXD ngày 30 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ 

Xây dựng quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công 

trình (sau đây gọi tắt là Thông tư số 04/2017/TT-BXD), trừ các công trình đã 

phân cấp tại khoản 2 Điều này. 

2. Ủy ban nhân dân quận, huyện thực hiện quản lý nhà nước về an toàn 

lao động trong thi công xây dựng công trình đối với các công trình thuộc trách 

nhiệm kiểm tra công tác an toàn lao động trong thi công xây dựng, các công 

trình xây dựng trong phạm vi địa giới hành chính của các quận, huyện được quy 

định tại điểm b khoản 2 Điều 8 Thông tư số 04/2017/TT-BXD và các công trình 

đã được Ủy ban nhân dân thành phố ủy quyền kiểm tra công tác nghiệm thu cho 

Phòng có chức năng quản lý xây dựng thuộc Ủy ban nhân dân quận, huyện. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ CẦN THƠ 
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Điều 2. Trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền tại Điều 1 Quyết 

định này 

1. Hướng dẫn, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn lao động đối với các chủ 

thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng các công trình được phân công, phân 

cấp theo quy định tại Điều 21 Thông tư số 04/2017/TT-BXD. 

2. Tổ chức điều tra xác định nguyên nhân sự cố về máy, thiết bị, vật tư 

theo quy định tại Điều 19 Thông tư số 04/2017/TT-BXD; đồng thời, tổ chức 

điều tra xác định nguyên nhân sự cố gây mất an toàn lao động dẫn đến chết 

người hoặc làm bị thương nặng từ hai người trở lên đối với công trình được 

phân công, phân cấp tại Điều 1 Quyết định này. 

3. Báo cáo thông tin các chủ thể tham gia hoạt động đầu tư xây dựng vi 

phạm về an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình về Sở Xây dựng 

để tổng hợp gửi Bộ Xây dựng công bố trên trang thông tin điện tử của Bộ Xây 

dựng theo quy định. 

4. Tổng hợp, báo cáo Sở Xây dựng về công tác quản lý an toàn lao động 

trong thi công xây dựng công trình đối với các công trình được phân công, phân 

cấp trước ngày 10 tháng 12 hàng năm và báo cáo đột xuất khi có yêu cầu theo 

mẫu quy định tại Phụ lục IV Thông tư số 04/2017/TT-BXD, để Sở Xây dựng 

tổng hợp, tham mưu Ủy ban nhân dân thành phố báo cáo Bộ Xây dựng theo quy 

định tại khoản 4 Điều 23 Thông tư số 04/2017/TT-BXD. 

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 02 năm 2019. 

Điều 4. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giám đốc Sở, Thủ trưởng 

các cơ quan, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Văn phòng Chính phủ (HN-TPHCM); 

- Bộ Tư pháp (Cục KTVB); 

- Bộ Xây dựng; 

- TT. Thành ủy, TT. HĐND, TT. UBND; 

- UBMTTQ VN và các đoàn thể thành phố; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- UBND quận, huyện; 

- UBND xã, phường, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử thành phố; 

- Lưu: VT,DMT. 
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