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 Kính gửi: 

         - Các phòng, ban, ngành huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 1408/UBND-NC ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc tăng cường đảm bảo an toàn phóng cháy, chữa cháy trong quá 
trình hàn cắt kim loại. UBND huyện yêu cầu các phòng, ban, ngành huyện, 
UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt một số nội dung như sau: 

 1. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan: 

 a) Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn người đứng đầu cơ quan, tổ chức cơ 
sở có sử dụng hàn cắt, kinh doanh dịch vụ hàn cắt, thợ hàn, chủ hộ gia đình về 
trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC, tập chung vào các nội dung sau: 

- Người đứng đầu cơ sở kinh doanh dịch vụ hàn cắt kim loại, cơ sở có hoạt 
động hàn cắt trong quá trình sản xuất cần nêu cao ý thức trách nhiệm trong công 
tác PCCC; tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thức về an toàn PCCC, nội quy, 
quy trình, biện pháp bảo đảm an toàn khi hàn cắt cho người lao động; chỉ sử dụng 
người lao động, thợ hàn khi đáp ứng đủ yêu cầu quy định của pháp luật về nghề 
hàn, cắt kim loại. Chỉ cho phép thực hiện việc hàn cắt khi khu vực hàn cắt đã đảm 
bảo an toàn về PCCC. 

- Người đứng đầu cơ sở, chủ hộ gia đình khi thuê đơn vị hàn cắt cần tự tìm 
hiểu để nắm vững quy định của pháp luật và yêu cầu an toàn PCCC, an toàn lao 
động trong quá trình hàn cắt. Lựa chọn ký hợp đồng thuê khoán với đơn vị có đủ 
năng lực, đáp ứng yêu cầu an toàn (có Giấy phép đăng ký kinh doanh về hàn cắt, 
thợ phải được cấp chứng chỉ về hàn cắt và giấy chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ 
về PCCC và CNCH…); yêu cầu thực hiện các quy định cụ thể về an toàn PCCC; 
cử người giám sát trong suốt quá trình hàn cắt. 

- Thợ hàn cắt phải đáp ứng đầy đủ các yêu cầu quy định về nghề nghiệp 
gồm: Trong độ tuổi lao động đảm bảo sức khỏe, được đào tạo nghề hàn được cấp 
chứng chỉ, đã qua huấn luyện về bảo hộ lao động và được cấp thẻ an toàn; khi làm 
việc trong môi trường có nguy hiểm về cháy nổ phải được huấn luyện và cấp giấy 
chứng nhận huấn luyện nghiệp vụ PCCC và CNCH. Trước khi hàn phải trang bị 
và sử dụng đúng, đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân, kính hàn, giầy, găng tay 
và các phương tiện bảo vệ khác theo quy định. 

- Tuân thủ quy trình hàn cắt, nội quy an toàn tại nơi làm việc, công trường 
điều kiện an toàn trong quá trình hàn cắt được quy định cụ thể tại QCVN 
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03:2011/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với 
máy hàn điện và công việc hàn điện, QCVN 17:2013/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ 
thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi do Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành. 

b) Tổ chức kiểm tra an toàn PCCC và CNCH định kỳ, đột xuất đối với cơ 
sở kinh doanh dịch vụ hàn cắt, cơ sở có hoạt động hàn cắt trong quá trình sản xuất 
thuộc diện quản lý nhà nước về PCCC (cơ sở thuộc Phụ lục I, ban hành kèm theo 
Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014), cần lưu ý kiểm tra việc tuân thủ 
các quy định về an toàn trong quá trình hàn cắt (có Phụ lục kèm theo). Đối với cơ 
sở còn lại cần quản lý, theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn việc bảo đảm an toàn PCCC 
quá trình hàn cắt theo địa bàn, khu dân cư. 

c. Xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm về an toàn PCCC trong quá 
trình hàn cắt kim loại và xử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt thiết bị dụng cụ sinh lửa, 
sinh nhiệt có liên quan đến hoạt động hàn cắt. Tiến hành xử phạt vi phạm hành 
chính đối với tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm quy định tại điểm b Khoản 3 
Điều 33 Nghị đinh 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ về xử phạt 
vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC; tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối 
với các trường hợp không bảo đảm an toàn về PCCC theo quy định. Trường hợp 
để xảy ra cháy thì tùy theo mức độ thiệt hại sẽ bị xử lý vi phạm hành chính theo 
Điều 48 Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ hoặc bị truy 
cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 313 Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ 
sung năm 2017). 

2. Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc 

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy định của 
pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ cho các cơ sở sản 
xuất trên địa bàn huyện trong quá trình sản xuất có sử dụng thiết bị hàn cắt; phối 
hợp với Công an huyện rà soát, kiểm tra các cơ sở hàn cắt theo quy định tại 
QCVN 03:2011/BLĐTBXH Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối 
với máy hàn điện và công việc hàn điện, QCVN 17:2013/BLĐTBXH Quy chuẩn 
kỹ thuật Quốc gia về an toàn lao động đối với công việc hàn hơi do Bộ Lao động - 
Thương binh và Xã hội ban hành. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 

Phối hợp với Công an huyện, UBND các xã, thị trấn và các cơ quan có liên 
quan tổ chức tuyên truyền, xây dựng các tin bài, phóng sự phổ biến, hướng dẫn 
các quy định của pháp luật về vệ sinh an toàn lao động, phòng chống cháy nổ 
trong quá trình hàn cắt, qua đó từng bước tạo sự chuyển biến về ý thức, trách 
nhiệm của người đứng đầu cơ sở có sử dụng hàn cắt, kinh doanh dịch vụ hàn cắt, 
thợ hàn cắt, chủ hộ gia đình về trách nhiệm bảo đảm an toàn PCCC. 

 4. UBND các xã, thị trấn 

Tăng cường công tác điều tra cơ bản, nắm chắc địa bàn, cơ sở, tổ chức 
kiểm tra các cơ sở sản xuất trên địa bàn có hoạt động hàn cắt, đặc biệt cơ sở nằm 
xen kẽ trong các khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao, kiên quyết, xử lý 
nghiêm các cơ sở vi phạm, không đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy 
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trong quá trình hoạt động; tổ chức tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các quy 
định của pháp luật về an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy, nổ trong quá 
trình hàn cắt. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển 
khai thực hiện nghiêm túc những nội dung trên. Trong quá trình thực hiện có khó 
khăn, vướng mắc báo cáo UBND huyện (qua Công an huyện) để được hướng dẫn, 
giải quyết./. 

 

Nơi nhận:                                                                                                       
- Như trên (TH); 
- Phòng PC07-CAT (BC); 
- TTHU, TT HĐND huyện (BC);      
- CT, các PCT UBND huyện; 
- Ủy ban MTTQVN huyện và các đoàn thể (PH); 
- CVP, các PCVP HĐND và UBND huyện; 
- Lưu: VT, CAH. 

KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vi Nông Trường 
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