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BÁO CÁO 

Thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua Chương trình an toàn, 

vệ sinh lao động tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022 - 2025 

 

Kính gửi:  Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên. 

 

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

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Bộ Luật Lao động ngày 20 tháng 11 năm 2019; Luật An toàn vệ sinh 

Lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-CP ngày 16 tháng 02 năm 2022 của Chính phủ 

ban hành chương trình quốc gia về an toàn vệ sinh lao động giai đoạn 2021 - 2025.  

 Thực hiện sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh về chuẩn bị nội dung 

kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XV; Ban Văn hóa - Xã hội thẩm tra dự thảo Nghị 

quyết thông qua Chương trình an toàn, vệ sinh Lao động tỉnh Điện Biên giai đoạn 

2022 - 2025 trên cơ sở Tờ trình số 3669/TTr-UBND ngày 10/11/2022 của UBND 

tỉnh. Qua thẩm tra, Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh có ý kiến như sau: 

 1. Sự phù hợp của dự thảo Nghị quyết  

Nhằm tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp của các cấp, các ngành, các 

cơ quan liên quan, doanh nghiệp, người sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh thực 

hiện đúng, đầy đủ các quy định của Nhà nước đối với người lao động, quản lý 

người lao động qua đó xây dựng được môi trường lao động, thực hiện chăm sóc 

sức khoẻ người lao động, nâng cao nhận thức và sự tuân thủ pháp luật về an toàn, 

vệ sinh lao động; bảo đảm an toàn tính mạng cho người lao động, tài sản của Nhà 

nước, tài sản của doanh nghiệp, của tổ chức, cá nhân góp phần thúc đẩy phát triển 

kinh tế -  xã hội trong thời gian tới. Do đó, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét, 

ban hành Nghị quyết về Chương trình an toàn vệ sinh lao động tỉnh Điện Biên giai 

đoạn 2022 - 2025 phù hợp với điều kiện thực tiễn của tỉnh là cần thiết. 

 2. Tính hợp hiến, hợp pháp và thống nhất của dự thảo nghị quyết 

UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua chương trình 

an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022 - 2025 là đúng thẩm quyền 

của HĐND tỉnh được quy định tại khoản 2, Điều 133 của Bộ Luật Lao động 2019.  

3. Nội dung, hình thức của dự thảo Nghị quyết  

 (1). Đối với nội dung của chương trình kèm theo dự thảo nghị quyết: 

 - Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh nhất trí với mục tiêu tổng quát và 08 
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mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như dự thảo nghị quyết kèm theo Tờ trình số 

3669/TTr-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh. 

 - Về nhiệm vụ và giải pháp thực hiện: Ban đề nghị bổ sung nội dung tại điểm 

b, khoản 4, mục III như sau: “Khuyến khích…. và đánh giá rủi ro về an toàn, vệ 

sinh lao động. Tổ chức thăm hỏi người lao động, thân nhân của người lao động bị 

tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp". 

(2). Dự thảo Nghị quyết được xây dựng đảm bảo các yêu cầu về thể thức và 

kỹ thuật trình bày văn bản theo quy định.  

 4. Những nội dung thống nhất và ý kiến khác nhau 

 Trên cơ sở giải trình của UBND tỉnh, ý kiến thảo luận của các vị đại biểu tại 

phiên họp thẩm tra, UBND tỉnh đã thống nhất, tiếp thu và bổ sung nội dung vào dự 

thảo nghị quyết như đề nghị của Ban tại (-) thứ 2 của khoản 1, mục 3 của Báo cáo, 

Ban Văn hóa - Xã hội nhất trí với nội dung dự thảo nghị quyết. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết thông qua chương trình an 

toàn, vệ sinh lao động tỉnh Điện Biên giai đoạn 2022 - 2025, Ban Văn hóa - Xã hội 

kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- TT HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- Uỷ ban MTTQ VN tỉnh; 

- ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH& HĐND tỉnh; 

- Phòng Công tác HĐND; 

- Lưu: VT. 
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